
PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
05

-1
1-

20
18

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, GEGUŽĖS – MAY 12, 2018 • Vol. CIX NR. 57 Kaina 2 dol.

ŠIAME NUMERYJE:

Mus vienija vienas žodis – Lietuva: 
kelmietė Vengrijoje – 7 psl. 

Draugo fondas veikia jau ketvirtį
amžiaus – 10 psl. 
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,,Lietuvos organizacijų posėdis š. m. kovo mėn. 24
d. nutarė kiekvienų metų gegužės pirmąjį sekmadienį
minėti Motinos dieną. Motinos dienos minėjimas turi
gilios pedagoginės reikšmės. Užsienių praktika tai aiš-
kiai parodė, – taip prasidėjo komiteto Motinos die-
nai organizuoti prašymas „Ponui švietimo ministe-
riui”, pasirašytas 1929 m. balandžio 4 d. Kaune šio ko-
miteto pirmininkės Magdalenos Galdikienės.

Na, o iš kur ši tradicija atėjo į Lietuvą? – 15 psl.

Kokios mėgstamiausios jūsų mamos gėlės?

GIEDRĖ VENCIUS

Prieš kurį laiką Čikagos lituanis tinėje mo-
kykloje dirbusi ir šeštokus istorijos mo-
kiusi Viktorija Černičenko – jauna, ener-

ginga, vaikų mylima mo kytoja, net nebūtų pa-
tikėjusi, kad po kurio laiko teks imtis visai nau-
jos, dar labiau atsakingos veiklos. Ilgametei
Čiurlionio galerijos direktorei Laimai Apana-
vičienei pasitraukus iš pareigų, nutarta ieškoti
naujo žmogaus, kuris galėtų tęsti pradėtus
darbus ir kartu įnešti šviežio vėjo gūsį į ga-
lerijos kasdienybę. Viktorija prisipažįsta: „Net
ir pati nežinau, kaip mano kandidatūra pateko
į svarstomų asmenų sąrašą. Dir bau mokyk-
loje, kai jai vadovavo Jūratė Dovilienė ir Lai-
ma Apanavi čienė. Dažnai būdavau galerijo-
je. Kartais tekdavo padėti Laimai organizuo-
ti, kabinti parodas, vesti atida rymus, kai ji bū-
davo išvykusi. Tačiau, kad esu siūloma per-
imti vadovavimą Čiurlionio galerijai, išgirdau
iš bu vu sių kolegių mokytojų, kaip ir tai, jog
buvo svarstomos dar kelios kandida tūros.
Džiaugiuosi, kad buvau pasi rinkta.”

– 14 psl.

Naujoji Čiurlionio galerijos direktorė: 

„Labiausiai
norėčiau, kad
žmonės aplink
mane būtų
laimingi”

Viktorija Černičenko su vyru Andriumi po Padėkos dienos parado Čikagoje.
S. Scedrinos nuotr. 



VAZOS PORTRETAS, LABDARA IR
,,ROLLS-ROYCE” LIETUVOJE 

Po šeštadienį, gegužės 5 d., ,,Drau-
ge” išspausdinto straipsnio apie Sot-
heby’s aukcione nupirktą ir Valdovų
rūmams padovanotą Lietuvos Didžio-
jo kunigaikščio Jono Kazimiero Vazos
portretą, gavau įdomų atsiliepimą iš
Lietuvos: 

Labai gerai, kad toks straipsnis
pasirodė. Jis gal įkvėps kitus geriems
darbams. O to yapč reikia Lietuvoje. Čia
net 4 bendrovių pinigais yra nupirktos
‘Rolls-Royce’ mašinos, neskaitant pri-
vačių, kad važinėtų direktoriai. Bet nė
viena iš tų firmų neparėmė Vyčio pa-
minklo. 

Minimas Vyčio paminklas, su-
kurtas Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečio progai, bus atidengtas Kau-
ne liepos 6-tą dieną.

Prieš Sotheby’s aukcioną tariantis
pirkti Jono Kazimiero Vazos portretą,
Valdovų rūmų direktorius Vydas Do-
linskas savo elektroniniame laiške  ši-
taip apibūdino to portreto vietą Lietu-
vos istorijoje ir portreto tapytojo Pieter
Danckerts (1605–1661) ryšį su Vilniumi:

...Dar norėčiau pridėti, kad tas dai-

lininkas Danckerts yra dirbęs ir Vil-
niuje, valdovų dvare, yra išlikę jo kūri-
nių. Taigi, tiek portretas, tiek jo kūrėjas
artimai susiję su Vilniumi, tai Lietuvos
istorijos ir paveldo dalis. Todėl tikrai
būtų labai vertinga šią dalį susigrąžinti
į Lietuvą. Ačiū Viliui už pagalbą, labai
tikimės p. Donato dosnumo ir supra-
tingumo. Tai būtų puiki dovana rūmų
atkūrimo užbaigimui liepos 6 d. Iš
anksto kviečiame į iškilmes. Tiesą sa-
kant, už tokio garsaus dailininko labai
originalų portretą galima būtų mokėti
ir apie 30 tūkst. eurų (+ komisiniai). Ne
tik lenkai, bet ir baltarusiai, ukrainie-
čiai, prancūzai gali būti konkurentai
varžytinėse. Vildamasis bičiuliško ben-
dradarbiavimo Lietuvos turtinimo ba-
ruose, pagarbiai, Vydas.  

Taigi.  Gaila kad Lietuvoje kai kas
nepasitenkina paprastais ,,Mercedes”
ar BMW, ir net vertina ,,Rolls-Royce”
keliavimo priemones labiau negu mūsų
tautos istoriją.

Donatas  Januta
San Francisco, California

pas kaimyną nueiti – turite eiti į visą
pasaulį. Neužtenka sutiktam pažįsta-
mam žmogui, ar teigiamai tavo atžvil-
giu nusiteikusiam skelbti Evangeliją,
aptariant patogiai įsitaisius prie kavos
ar arbatos puodelio. Ne, reikia ją skelb-
ti visai kūrinijai! O ką tai reiškia?
Pirmiausia, tai labai didelė atsakomy -
bė ir užduotis apie kurią per krikščio-
nybės šimtmečius yra parašyta nema-
žai knygų, iš sakyklų pasakyta nema-
žai pamokslų.

Bet eikime toliau. Tas ėjimas ir
skelbimas turi tikslą: atversti žmones
į tikėjimą ir juos krikštyti. Kristaus
Bažnyčia tą misiją vykdo jau du tūks-
tantmečius nenutrūkstamai. Kartais
tas darbas kiek prislopsta – juk mes
visi žmonės su savo silpnybėmis – kar-
tais suaktyvėja. Atsiranda vedliai, ku-
rie vedami Dvasios vėl bando atnau-
jinti Bažnyčią. Darbas vyksta įvairio-
mis sąlygomis. Netgi persekiojama
Bažnyčia nestabdo šios misijos. Ir vis-
kas vardan to, kad žmonės būtų išgel-
bėti.

Kaip ir minėjau, mes esame silpni
ir nuodėmingi žmonės, todėl rūpes-
tingasis Viešpats po Žengimo Dangun
atsiuntė įtikėjusiesiems dieviškąją
Dvasią. Jos dėka ši misija vyksta ne-
nutrūkstamai. Mūsų tekstas mini net
mums sunkiai suvokiamus ženklus: de-
monų išvarymą, kalbėjimą kalbomis,
gyvačių nuodų neveikimą, ligonių gy-
dymą. Gal šiandien visa tai mums gali
skambėti keistai (nors Apalačių kal-

nuose yra krikščioniškos bendruome-
nės, kurios pamaldų metu plikomis
rankomis paima nuodingas gyvates)
Bet faktas lieka, kad tikėjimas padeda
įveikti didžiausias gyvenimo kliūtis.
Šių dienų atradimai ir technologijos pa-
deda mums ir susikalbėti, ir išgydyti li-
gas, kurios dar prieš kelias dešimtis
metų buvo laikomos mirtinomis...

Dievo rūpesčio dėka mes gyvena-
me daug geriau ir ilgiau, nei mūsų pro-
tėviai galėjo įsivaizduoti. Jis ir toliau
rūpestingai globoja mus, keliaujan-
čius šio gyvenimo keliais, vedančiais į
išganymą. Taip pagalvojus, tai gal tada
nėra labai sunku bekeliaujant per savo
gyvenimą, darbais ar žodžiu ir Evan-
geliją skelbti?! Pabandykime.

LAIŠKAI

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus
redakcija netaiso
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

KUN. DR. VALDAS AUŠRA

† Mk 16, 15–20: Jis buvo paimtas į
dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje 

15Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pa-
saulį ir skelbkite Evangeliją visai kū-
rinijai. 16 Kas įtikės ir pasikrikštys,
bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pa-
smerktas. 17Kurie įtikės, tuos lydės
ženklai: mano vardu jie išvarinės de-
monus, kalbės naujomis kalbomis,
18ims plikomis rankomis gyvates ir jei
išgertų mirštamų nuodų, jiems nepa-
kenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie
pasveiks”. 19Baigęs jiems kalbėti, Vieš-
pats Jėzus buvo paimtas į dangų ir at-
sisėdo Dievo dešinėje. 20O jie iškeliavę
visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge
veikiant ir jų žodžius patvirtinant
ženklais, kurie juos lydėjo.

Koks buvo jūsų praėjęs ketvirta-
dienis? Tikriausiai nieko neišsiski-
riantis iš kitų dienų. Kaip ir daugelio
kitų krikščionių. Nors tai labai svarbi
krikščioniškų bažnyčių kalendoriuo-
se esanti diena. Šis ketvirtadienis
buvo skirtas Kristaus Dangun Žengimo
dienai prisiminti – šventė. Keturias-
dešimt dienų po Prisikėlimo Viešpats
Kristus įžengė – sugrįžo – į savo dangiš -
kuosius namus. Kadangi ketvirtadie-

niais mes esame užimti, nors nemažai
bažnyčių ir turi vakarines Dangun
Žengimo pamaldas, tai šią šventę pa-
žymime sekmadienio pamaldose. Apie
tai kalba ir mums šiam sekmadieniui
skirtas evangelijos pagal Morkų teks-
tas bei vienas iš skaitinių, kuris yra pa-
imtas iš Apaštalų Darbų knygos.

Kelis kartus perskaičiau evange-
lijos tekstą ir manęs vis neapleidžia
įkyri mintis. Ar atidžiai perskaitėte
tekstą? Nežinau, ar jūs atkreipėte į tai
dėmesį. Kaip ir prieš nukryžiavimą,
kai Jėzus valgė paskutinę vakarienę su
artimiausiais mokiniais (labai detaliai
aprašyta evangelijoje pagal Joną), taip
ir čia, jis yra labai dėmesingas susi-
darančiai situacijai ir stengiasi viso-
mis išgalėmis, kad jo atsiskyrimas
nuo mokinių ir pasekėjų būtų kuo
švelnesnis. Juk šis atsiskyrimas yra il-
galaikis. Nors ir pažadėjo sugrįžti, bet
juk sakė, kad to laiko ir pats nežino, tik-
tai Tėvas... O mokiniai tik paprasti
žmonės, kaip ir mes. O juk nuo mūsų
atsiskyrusio žmogaus poveikis per lai-
ką senka ir mažėja, dyla ir nyksta, kaip
pajūrio kopų smiltys... Kaip išlaikyti tą
esantį ryšį gyvą ir pulsuojantį?

Viešpats Jėzus savo mokiniams
ir pasekėjams palieka užduotį: eikite
ir skelbkite Evangeliją. Neužtenka

Eikite ir skelbkite!

Dienraštis ,,Chicago Tribune”
gegužės 10 d. laidoje išspausdi-
no korespondento Ted Gregory

straipsnį apie Neringą Venckienę, ku-
riai gresia ekstradicija į Lietuvą. 2013
m. Venckienė išvyko iš Lietuvos ir
apsigyveno viename Čikagos prie-
miesčių. Lietuvos valdžia reikalauja
jos sugrąžinimo į Lietuvą, kur ji kal-
tinama įvairiais nusikaltimais.  Tuo
tarpu pati Venckienė siekia politinio
prieglobsčio JAV. Š. m. vasarį ji buvo
areštuota ir nuo to laiko yra federali-
niame kalėjime ,,Met-
ropolitan Correctio-
nal Center” Čikagoje.
Gegužės 10 d. Venc-
kienės byla, kuria ji
siekia politinio prie-
globsčio, pradėta
svarstyti federalinia-
me teisme. Teisėja
Virginia Kendall by-
los svarstymą atidėjo
iki birželio 14 d.  

Ted Gregory savo
straipsnyje taip pat

rašo, kad JAV Valstybės Departamen-
tas yra patvirtinęs Lietuvos Respubli-
kos prašymą grąžinti Venckienę į Lie-
tuvą.  Tarp Lietuvos ir JAV galioja ekst-
radicijos sutartis.  

,,Chicago Tribune” korespondento
straipsnyje glaustai atpasakojami įvy-
kiai, atvedę Venckienę į Ameriką.
Straipsnyje taip pat apžvelgiama, ką ji
veikė Čikagoje ir kaip ji jaučiasi fede-
raliniame kalėjime.

,,Draugo” info   

,,Chicago Tribune” apie 
Neringą Venckienę

Neringa Venckienė
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Ž A I b I Š K I   p O K A L b I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Jeigu bent dieną valdyčiau Lietuvių Fondo pinigus…
Neseniai įvykusiame Lietuvių Fon-
do (LF) suvažiavime ne tik atsi-
skaityta, bet ir diskutuota, kaip
tikslingiau panaudoti sukauptus
pinigus, kam skirti paramos. Per
praėjusius metus beveik 900 tūks-
tančių dolerių buvo skirta įvai-
riems projektams, stipendijoms,
kultūrinei ir jaunimo bei visuo-
meninei veiklai. Suvažiavimo na-
rių diskusijose buvo išsakyta įvai-
rių pasiūlymų, kaip toliau skirsty-
ti pinigus, kad pagrindinis LF tiks-
las – lietuvybei ir mūsų tautos pa-
veldui išsaugoti – būtų kuo geriau
pateisintas. Skirstant taip reika-
lingą LF  finansinę paramą, spren-
dimai priimami kolektyviai. O jei-
gu būtų leista tą nuspręsti vie-
nam žmogui? Kam jis skirtų pir-
menybę? 

Savo pašnekovų klausiau,
kam jis skirtų Lietuvių
Fondo paramą, jei vieną
dieną jam būtų leista tą
nuspręsti, o dėl priimto
sprendimo niekas nekri-
tikuotų? 

Saulius Čyvas, 
buvęs LF tarybos pirmininkas:  

Aš toliau remčiau mokyklas, sto-
vyklas, jaunimo organizacijas. Dabar
pradedama atkurti Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjunga. Prieš porą savaičių
susitikau su naujuoju jos pirmininku
Vladu Oleinikovu – jiems reikia pa-
galbos, paramos. Kad jaunimas susi-
burtų, susipažintų, bendrautų tarpu-
savyje. Kad prisijungtų prie išeivijos
lietuvių chorų, šokių kolektyvų, galė-
tų tęsti šokių ir dainų švenčių tradici-
jas. Labai svarbu, kad jauni žmonės da-
lyvaudami tautinėje veikloje surastų
sau poras, kurtų lietuviškas šeimas, su-
lauktų palikuonių ir jiems perduotų
mūsų tautos tradicijas. Kad jų vaikai
užaugę vystytų ir augintų mūsų tautos
kultūrą. 

Dar man atrodo labai svarbu pa-
dėti išlaikyti Lituanistikos tyrimų ir
studijų centrą, laikraštį ,,Draugas” ir

Paulius Majauskas,
,,The Majauskas Wealth Management
Group at Morgan Stanley” ir LF finan-
sinis patarėjas:

Man atrodo svarbiausia yra rem-
ti mokyklas, stiprinti ten besimokan-
čių vaikų lietuvių kalbos, istorijos ži-
nias. Aš asmeniškai daugiausiai pa-
remčiau mūsų vaikų lietuvių kalbos
mokslus, kad ir kur tos lituanistinės
mokyklos būtų įkurtos – Philadelphi-
joje, Čikagoje, Los Angeles ar bet ku-
rioje valstijoje…

Kasmet prašančiųjų Fondo para-
mos poreikiai auga. Todėl nėra lengva
tuos lūkesčius pateisinti. Tačiau ap-
žvelgus skaičius matyti, kad Fondo
skiriamos paramos sumos kasmet
auga. Visi prašantys paramos turėtų
suprasti, kad LF turi tikslą išlaikyti lie-
tuvybę išeivijoje, bet kartu nesumažinti
Fondo lėšų, o jas išlaikyti ir užaugin-
ti. Tam, kad ir po 20 metų LF galėtų gy-

Dangė Durret, 
verslo konsultantė:

Aš pirmenybę teikčiau švietimui.
Svarbu suteikti galimybę patiems ga-
biausiems vaikams studijuoti geriau-
siuose universitetuose. Kartais talen-
tingo jauno žmogaus šeima neturi fi-
nansinių galimybių paremti jo studijas
gerame universitete. Tokiais atvejais
yra svarbu padėti tam talentui.  Reikia
remti tą studentą tol, kol jis baigs
mokslus. Kad paskui grįžtų į ben-
druomenę ir savo sugebėjimus bei įgy-
tas žinias panaudotų geriems darbams. 

Aušra,
menotyrininkė:

Mano nuomone, Lietuvių Fondas
jau sukaupė pakankamai didelę pini-
gų sumą, kad galėtų jaustis stabiliai.
Todėl ir toliau darydamas tai, ką ir iki
šiol darė – remdamas lietuvybės iš-
saugojimą čia, Amerikoje, galėtų iš-
plėsti savo tikslus, siekdamas plačiau
pristatyti Lietuvą amerikiečiams. Tai
galėtų padaryti dalį sukaupto turto in-
vestuodamas į kapitalinį projektą – į
pastatą Čikagos centre. Dalį šio pa-
stato būtų galima skirti lietuvių kul-
tūros reikmėms – įrengti nuolatinę ar
keičiamas parodų ekspozicijas, ku-
rios atspindėtų Lietuvos praeitį, da-
bartį ir aktualijas – kultūros, verslo…
Taip amerikiečiams pristatytume ne
tik Lietuvos istoriją, bet kas yra labai
svarbu – šiuolaikines šalies vysty-
mosi tendencijas. Šio pastato erdvėse
galėtų vykti ir čia gyvenančių lietuvių
renginiai, šventės. Čia galėtų įsikur-
ti biblioteka, gal lietuviškas radijas ar
televizija. Čia galėtų vykti lietuvių kal-
bos pamokos, filmų pristatymai ir
peržiūros. Tos programos galėtų iš-
laikyti pastatą, o pamažu ir atsipirk-
tų investicijos į šį projektą. Juk ne-
kilnojamas turtas visada yra buvo ir
turėtų būti viena iš patikimiausių in-
vesticijų. Kodėl reikėtų dar vieno pa-
stato lietuvių bendruomenei, jeigu
jau turime Pasaulio lietuvių centrą Le-
monte, Jaunimo centrą? Todėl, kad kai
kurios mūsų parodos ar renginiai su-
domintų amerikiečius, tačiau vos iš-
girdę, kokiu adresu reikia atvykti,
jie atsisako dalyvauti. Vieni dėl at-
stumo, kiti saugumo sumetimais. Tai,
apie ką aš kalbu, jau savo laiku bandė
padaryti a. a. Algimantas Kezys dai-
lininko Adolfo Valeškos studijoje Sta-
te gatvėje. Tokius, kokį aš įsivaizduo-
ju, centrus, sėkmingai veikiančius,
turi kai kurios Europos šalių ben-
druomenės. Galėčiau paminėti Al-
liance Francaise de Chicago, Institu-
to Italiano Di Cultura. 

Kristina Butvydas Bard,
Lietuvos garbės konsulė Pennsylvani-
jos valstijoje:

LF per šitiek metų sąžiningai ir
protingai dirba nuostabų darbą.

Karalienės Viktorijos patarėjas
Benjamin Disraeli yra pasakęs: ,,Yra
daug lengviau kritikuoti kitą negu
pačiam teisingai elgtis.”(,,It is much ea-
sier to be critical than correct.”)

Jeigu LF turėtų dar daugiau lėšų,
aš tikrai neabejoju, puikiai, kaip iki
šiol, nuspręstų, ką reikia remti. Bet jei-
gu klausiate manęs, aš patarčiau atsi-
žvelgti ne tik į izoliuotas problemas, bet
ir į sistemas bei strategiją.

Pavyzdžiui, mums aišku, kad rei-
kia išlaikyti Lietuvių Bendruomenei
priklausančius namus. Reikia pinigų
stogų remontui, vėsinimo, šildymo
sistemoms remontuoti. Bet gal reikė-
tų skirti pinigų ir parengti studiją
apie tai, kaip kitos etninės bendrijos iš-
laiko savo pastatus. Tuo klausimu ga-
lima būtų dirbti su universitetų vers-
lo programų studentais, skirti jiems ke-
lis tūkstančius dolerių, kad jie pa-
rengtų konkretų tyrimą apie tai.

Aš dar žiūrėčiau, kaip padėti blo-
giausiai gyvenantiems ir dėl to į dep-
resiją kritusiems žmonėms Lietuvoje.
Kodėl?  Grandinė yra tuomet stipri, kai
yra stiprios visos jos grandys. Kupiš-
kio mieste buvo sukurtas modelis,
kaip stabdyti savižudybes. Reikėtų
daugiau tokių ,,kupiškių” paremti vi-
soje Lietuvoje.

Trečia idėja – reikia skirti lėšų pa-
sikeitimams.  Arba žmonės galėtų au-
koti savo ,,mileage points.”  Lietuva ir
Amerika turėtų keistis įvairių sričių
– ekonomikos, meno ekspertais ir kt.
Esu pati stebėjusi tokių pasikeitimų
naudą. Pavyzdžiui, JAV ambasada Vil-

kitus svarbesnius išeivijos leidinius.
Dabar tie archyvai, saugomi dėžėse,
sensta, popierius trupa ir viskas pa-
mažu nyksta. Visa tai būtina kaip nors
įamžinti, išsaugoti, kad ateinančioms
mūsų kartoms visa tai būtų išlaikyta. 

vuoti ir skirti paramą.
Aš nesu Fondo tarybos narys, ta-

čiau matydamas, kas yra remiama,
tokiai paramai pritariu. Mano nuo-
mone, reikia remti struktūras. Gal ir
galima paremti asmenį, kuris nori pa-
rašyti ir išleisti knygą. Bet kur kas
svarbiau yra skirti pinigų mokyklai,
kurią lanko keli šimtai vaikų. Aš teik -
čiau pirmenybę augančiai jaunajai
kartai – jų mokslams ir laisvalaikiui,
kurį galėtų leisti tautiečių būryje. 

Dar pamenu, kad  LF parėmė R.
Riškus salės statybą, buvo vienas iš
daugelio šio projekto rėmėjų. Manau,
kad ta investicija labai pasiteisino: sa-
lėje buriasi lietuviai – sportuoja, šven-
čia, atvyksta į čia vykstančius įvairius
renginius. 

niuje skyrė lėšų atvežti Sharon Pin-
kenson, ,,Greater Philadelphia Film Of-
fice” vykdančiąją direktorę. Ji pasi-
dalijo patirtimi, ką reikia daryti, kokių
lengvatų įsteigti, kad šalis galėtų dau-
giau pritraukti filmų kūrėjų ir iš to
gauti ekonominę naudą. Po šio susiti-
kimo Lietuvoje padaugėjo filmavimų. 

Man atrodo, kad LF gali daryti ir
daro didelę įtaką, kad daugelio žmonių
gyvenimai pasikeistų į gera.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

Gegužės mėnuo katalikų bažny čioje yra paskirtas Švč.
Mergelės Marijos garbinimui. Lietuvoje gegu žės mė-
nuo vienas gražiausių pava sario mėnesių, kada pra-
žysta vais medžiai, o pievos apsipila geltonais pienių
žiedais, kada saulė savo karštais spinduliais atgaivi-
na motiną žemelę, o gegužinių pamaldų giesmės at-
gaivina mūsų sielas.

Pagal Liturginį maldyną gegužės mėnesio pa-
maldos yra labai sena re liginė praktika. Jau XII
amžiuje už tinkami aiškūs gegužinių pamaldų

pėdsakai Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vo kietijoje.
XVIII a. Italijoje atsiranda gegužinės pamaldos, pa-
našios į dabartines mūsiškes. Pradžią joms davė šv.
Pilypas Nėris. To amžiaus pabaigoje jos jau gyvavo
Prancūzi jo je, Ispanijoje, o kiek vėliau – Belgijoje ir
Šveicarijoje. Apie 1840 metus įsigalėjo Vokietijoje,
Lenkijoje ir Lietu vo je. Ypač greitai ėmė plisti, kai po-

 piežius Pijus VII joms skyrė atlaidus ir paragino ti-
kinčiuosius gausiai jose dalyvauti.

Gegužinės pamaldos bažnyčioje paprastai lai-
komos prie Dievo Moti nos arba didžiojo altoriaus.
Giedama Švč. Mergelės Marijos litanija ir kuri nors
giesmė, paprastai „Sveika, Ma rija, Motina Dievo”. 

Los Angeles Šv. Kazimiero baž nyčioje gegužinės
pamaldos laikomos po sekmadieninių šventų Mišių.
Klebonas kun. Tomas Karanauskas kartu su para-
pijos choru pagieda lita niją ir jau minėtą giesmę.
Anksčiau, kai daugiau lietuvių gyvendavo arčiau pa-
rapijos, gegužinės pamaldos buvo laikomos ir šio-
kiadieniais, bet pasikeitus situacijai, tikintieji ra-
ginami šią priedermę atlikti šiokiadieniais savisto-
viai namuose.

Gegužinės pamaldos – labai prasminga pamal-
dumo praktika pagerbiant Dievo Motiną Švč. Mer-
gelę Mariją, ypač lietuviams, kadangi Lietuva yra va-
dinama Marijos žeme.

Antrasis 2018 metų „Formula Drift”
(FD) etapas vyko Orlando, Flo ridoje,
balandžio 27–28 dienomis. Var žyboms
užsiregistravo visi lenkty nininkai, ku-
rie dalyvavo ir pirmaja me etape Long
Beach, Californijoje, kuriame ne vienas
apgadino savo automobilius. Etapui
Floridoje sugebėjo pasiruošti net ir Ita-
lijos lenktynininkas Federico Sceriffo,
kurio automobilis Long Beach trasoje,
po atsitrenkimo į sieną, užsidegė ir
buvo smarkiai apgadintas.

Varžybos, kaip paprastai, prasi-
 dė jo penktadienį atrankiniais
važiavimais. Oras varžyboms

pasitaikė pui kus ir lenktynininkai ga-
lėjo atskleis ti savo meistriškumą. Net
aštuonių dalyvių, tarp jų ir Aurimo
Bakchis, pasirodymus teisėjai įvertino
90 ir aukštesniais balais. Pagrindi-
nėms šeštadienio varžyboms kvalifi-
kavosi trisdešimt vairuotojų, kurie
buvo suskirstyti poromis į dvi gru-
pes. Aurimas Bakchis atrankoje už-
ėmęs septintą vietą, su kitais keturio-
lika vairuotojų, pateko į dešinę varžy-
bų lentelės pusę. 1/32 finalo, nugalėjęs

lygos naujoką Kevin Lawrence, pate ko
į pagrindines varžybas, kuriose dėl
antrojo šio sezono etapo čempiono var-
do varžėsi šešiolika geriausių to sa-
vaitgalio lenktynininkų. 1/16 finalo
Aurimas varžėsi su savo komandos
„Falcen tires” kolega Matt Field (pra-
varde „Beast from the Bay”). Pirmame
važiavime Matt Field sekdamas Auri-
mą pasirodė kaip tikras „pabaisa”.
Viename iš trasos posūkių trenkėsi į
Aurimo automobilį. Tei sėjams pripa-
žinus Matt kaltu, Auri mo mechanikų
komanda gavo gali mybę per penkias
minutes apžiūrėti automobilį, ar jis tin-
kamas pratęsti varžybas. Antrame va-
žiavime Auri mas aiškia persvara nu-
galėjo savo komandos kolegą ir pateko
į 1/8 finalo, kur turėjo varžytis su per-
nai metų čempionu airiu James Deane.
Be to, aiškiai matėsi, kad po abiejų va-
žiavimų nei vienas, nei kitas lenkty-
nininkas ne įgijo didelės persvaros.
Tačiau teisėjų sprendimu, pergalė ati-
teko James Deane, kuris vėliau inter-
viu sakė, kad buvo nustebintas teisėjų
sprendi mu. Jo nuomone, turėjo būti pa-
skirti pakartotiniai važiavimai. Gaila,
kad žmogiškasis faktorius FD varžy-
bose vis dar turi lemiamos įtakos ver-

Gegužinės pamaldos 
LA Šv. Kazimiero parapijoje

Po antro FD etapo lietuvis pakilo į aštuntą vietą

tinant varžovų pajėgumą. Japonijoje
tam tikslui yra sukurta kompiuteri nė
programa, kuri tiksliai įvertina var-
žybų dalyvių pasirodymus. Reikia ti-
kėtis, kad ir Amerikoje greitu laiku bus
įvesta tokia pati vertinimo sistema.

Po antrojo FD varžybų etapo Au-

rimas Bakchis pakilo į aštuntą vietą ir
gegužės 11–12 dienomis tęsia kovą dėl
čempiono titulo trečiajame etape At-
lantoje, Georgia valstijoje.

Primenu, kad varžybas galima ste-
bėti internetinėje svetainėje www.for-
muladrift.com. 

Aurimas (antras iš k.) su draugais Floridoje.

Lenktynių akimirkos. „Formula Drift” archyvo nuotraukos
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Sekmadienį, gegužės 6 d., Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos patalpose
Southfield, MI, vyko metinis Lie tuvos
Dukterų draugijos (LDD) Detroito sky-
riaus susirinkimas. Su sirinkimą pradė-
jo ir jam vadovavo draugijos pirmi-
ninkė Ramunė Mi kailienė. Valdybos
narė Birutė Dun can sukalbėjo susirin-
kimo atidarymo maldą, prašydama Švč.
Mergelės Marijos užtarimo ir palaimi-
nimo mūsų susirinkimui.

Savo pranešime R. Mikailienė, pa-
 dėkojusi susirinkusioms, pasi-
džiaugė, kad į draugijos skyrių

įstojo 6 naujos narės. Tai geras ženklas,
džiugi naujiena, kad jaunesnės moterys
domisi šia organizacija ir nori pri-
 sidėti prie jos veiklos. ,,Džiaugiamės su-
stiprėjusios nauja energija, naujomis
idėjomis”, – sakė pirmininkė. Šiuo me -
tu Detroito skyriui priklauso 78 narės.
Per šiuos metus toliau tę sėme savo kil-
nųjį darbą – padėti vargstančioms šei-
moms čia ir anapus Atlanto, Lietuvo je. 

Valdybos narė Izabelė Korsakie nė
buvo pakviesta prisiminti mirusiuo-
sius narius. Ji sakė, kad nuo LDD Det-
roito skyriaus įsteigimo 1975 m. amži-
nybėn iškeliavo daugiau nei še šios de-
šimtys narių, mūsų darbš čiųjų bitelių.
Buvo uždegta prisiminimo žvakutė,
mirusieji pagerbti tylos minute. 

Sekretorė Nijolė Zelwinder per-
skaitė praėjusio susirinkimo (2017 m.
balandžio 30 d.) protokolą. Jis buvo pri-
imtas be pataisų gausiais plojimais. 

Pirmininkė R. Mikailienė nušvie-
 tė praėjusių metų (2017–2018) veiklą. Fi-
nansinė parama buvo skirta: 360 dol. –
„Saulutei”, Lietuvos vaikų glo bai – su-
teikta parama vienam vargingai gyve-
nančiam vaikui ir jo šeimai išsiųsti ke-
turi siuntiniai; 6,250 dol. skirta devy-
nioms Vilkaviškio vysku pijos „Caritas”
rekomenduotoms šei moms; 120 dol. su-
mokėjome už dviejų siuntinių persi-
untimą Švenčionių parapijos vaikų
dienos centrui „Lieps nelė”; už 200 dol.
nupirkome keturias valgomojo kėdes
Troškūnų senelių namų gyventojams;
2,465 dol. buvo skirti Naujosios Utos
pra dinės mokyklos mokinukams iš si-
ųstų 45 rūbų ir avalynės dėžių persi-
untimo išlaidoms; suteikėme 9,272 dol.
finansinę paramą JAV gyvenan čioms
keturioms šeimoms. Per vie nerius me-
tus LDD finansinė parama Lietuvai
siekė 9,435 dol., Amerikos lietuviams –
9,272 dol. Iš viso paaukota 18,707 dol.!

Toliau pirmininkė R. Mikailienė
pranešė, kad per 2017 m. buvo su rengti
trys valdybos posėdžiai. Buvo suruošti
sėkmingi labdaros pietūs, kurių pel-
nas ir aukos (4,000 dol.) buvo skirti fi-
nansiškai paremti (šiuo me tu jau mi-

rusį) parapijos administratorių Juozą
Vaičiūną. Taip pat buvo suruoštas me-
tinis priešvelykinis py ragų ir tortų iš-
pardavimas, kuris sutelkė daugiau kaip
1,100 dol. pelno. Ši draugija tęsė finan-
sinę paramą šei moms, gyvenančioms
Lietuvoje ir Detroito apylinkėje. Iš viso
padėjome 9 šeimoms Lietu voje ir ketu-
rioms Detroito apylinkėje. Šiais me-
tais vyko labdaros pietūs (2018 m. kovo
11 d.), kurie iždą papil dė 1,246 dol.; 2018
m. priešvelykinis pyragų, tortų, gry-
bukų ir atvirukų pardavimas davė 1,310
dol. pelno. Iš laidotuvių aukų buvo gau-
ta 75 dol. Buvo malonu pranešti, kad dr.
Ro mualdas Kriaučiūnas ir jo žmona,
LDD narė,    Detroito skyriui paaukojo
5,000 dol.! Taip pat valdybos narės ap-
lankė mūsų nares ligoninėse, prie glau-
dose bei jų namuose. Buvo išsiųsta svei-
katos linkėjimų atvirukų.

Pirmininkė R. Mikailienė pristatė
LDD Detroito skyriaus valdybą: pir-
mininkė – Ramunė Mikailienė; vice-
pirmininkė – Susan Bubnelienė; sek-
retorė – Nijolė Zelwinder; iždi ninkė –
R. Mitrienė; korespondentė – Regina
Juškaitė-Švobienė; narės: Lau ra Al-
kevičius, Birutė Duncan, Vilija Idze-
lytė-Wlosinski ir Izabelė Korsakienė.

Iždininkė Rita Mitrienė papasa ko-
jo apie LDD draugijos iždą. Pra nešė,
kad LDD taupymo ir čekių są skaitos
yra „Genisys Credit Union”. 

Pirmininkė R. Mikailienė padė ko-
jo valdybai ir narėms už pasišventimą,
įdėtą darbą ir meilę šiai organizacijai.
O valdybos narė I. Korsakienė valdybos
bei visų narių vardu padė kojo pirmi-
ninkei R. Mikailienei už jos nenuils-
tančią energiją, darbą ir atsidavimą va-
dovaujant LDD: „Be R. Mikailienės
pasiryžimo mūsų skyriaus  veikla būtų
seniai pasibaigusi”, – sakė I. Korsa-
kienė. Pirmininkei R. Mikailienei buvo
skirti gausūs plojimai. 

Buvo pranešta, kad Bronė Čiun kie-
nė ir Česlova Naumienė yra narės nuo
pat Detroito skyriaus įsteigimo! Joms
buvo nuoširdžiai padėkota gausiais
plojimais. 

Pirmininkė R. Mikailienė pakvie-
 tė B. Duncan sukalbėti susirinkimo už-
baigimo maldą.

Šiame metiniame LDD susirin ki-
me dalyvavo 31 narė.

Po susirinkimo visos Detroito sky-
riaus narės įsiamžino bendroje nuo-
traukoje. Prie vaišių stalo Lietu vos
Dukterys dar ilgiau šnekučiavosi ir da-
lijosi mintimis apie sėkmingą susi-
rinkimą. 

Dirbkime ir gyvenkime pagal Lie-
tuvos Dukterų draugijos šūkį: „Išties-
kime pagalbos ranką vargstan tiems
čionai ir Lietuvoje”. 

Regina Juškaitė-Švobienė – valdy-
bos narė.

Laikas krauna pumpurus ant Gyvenimo
medžio šakų. Pavasaris. Žmogaus širdis
– kaip tas gležnas pumpurėlis, trokšta
švelnių saulės spindulių prisilietimo,
meilių pašėlusio vėjo glamonių, gaivių
lietaus lašų skambesio. Siela laukia
meilės, nuoširdaus dėmesio, gailestin-
gumo. Kiekvienas iš mūsų jaučia Pa-
vasario atėjimą, mūsų žmogiška pri-
gimtis skatina dalintis tyra  meile, nuo-
širdžia užuojauta, pagalba artimie-
siems. Lietuvos dukterų draugija eina
savo promotulių, kurios pradėjo ši gai-
lestingumo kelią beveik prieš 60 metų,
pėdomis. Džiaugiamės galėdamos pa-
dėti nelaimėn papuolusiems ir paguosti
kitų širdis bei pagelbėti kasdieniame gy-
venime. 

Sunku, kai liga užgula šeimos pe-
čius, bet visada yra viltis pa-
sveikti. Sunku, kai anapilin iš-

keliauja artimas žmogus, bet tokia jau
šio gyvenimo neišvengiama realybė ir

LDD Detroito skyriaus narės metiniame susirinkime.            R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Artėjant LDD „Pavasario pietums”Detroito Dukterys ir toliau 
dalinsis širdies šiluma Kai jūs darysite gera kitiems,

žmonės jus kritikuos, niekins ir at-
stums. Vis dėlto darykite gera!

Gerieji jūsų darbai bus už-
miršti rytoj.

Vis dėlto darykite gerus dar-
bus!

Tai, ką jūs kūrėte metais,
gali būti sugriauta per trumpą
laiką.

Vis dėlto kurkite!
Atiduodami pasauliui, ką tu-

rite geriausio, rizikuojate likti
nuogi.

Vis dėlto duokite tai, ką turi-
te geriausio! 

Motina Teresė

Dievo valia. O kaip beviltiška ir skaus-
minga, kai grįžęs namo pamatai tik pe-
lenų krūvą... Kaip beviltiškai sunku,
kai neturi kur susėsti su šeima ir pa-
sidalyti duonos kąsniu. Tokia nelaimė
ištiko mūsų tautiečių šeimą, gyve-
nančią Lietuvoje, Pasvalio rajone, Pu-
šaloto gyvenvietėje. Žmonės kreipėsi į
mus pagalbos, nes žala padaryta labai
didelė ir lėšų reikia daug, kad šeima ga-
lėtų toliau gyventi ir apsirūpinti pa-
prasčiausia buitimi. Artėjant LDD ren-
giniui ,,Pavasario pietūs”, norime pra-
nešti, kad surinktos lėšos ir aukos bus
skirtos paremti šitą šeimą. Lauksime
visų atvykstant ir, kaip visada, džiaug-
simės jus matydamos. 

Mielieji, mes kartais girdime Jūsų
pastabas dėl galbūt per mažai skiriamo
dėmesio čia gyvenantiems tautiečiams.
Mes su mielu noru ir pagal galimybes
pagelbėjam visiems, apie kuriuos su-
žinome. Dar kartą prašome Jūsų pa-
galbos – praneškite mums, jeigu pa-
žįstamiems ar artimiesiems reikalin-
ga pagalba. Mes visada atsižvelgiam į
žmogaus padėtį ir pirmenybę teikiame
vienišiems, sunkios ligos palaužtiems,
papuolusiems į beviltišką finansinę
padėtį. Kartais sulaukiame prašymų iš
žmonių, kurie turi vaikų, anūkų, arti-
mųjų, kurie gali jais pasirūpinti, bet ne-
turi tam laiko. Žinoma, mums labai gai-
la, kad žmogus, sulaukęs gyvenimo
sau lėlydžio, jaučiasi paliktas vienas.
Stengiamės skirti dėmesio visiems. 

Mielieji, mūsų žodžiai ir darbai vi-
sada skirti pasiekti Jūsų širdis, galbūt
ne visada mes pateisiname Jūsų lū-
kesčius, bet iš visos širdies stengiamės
tęsti Jūsų pradėtus darbus ir tiesti
gailestingumo ranką nelaimėn pate-
kusiems.   

Deimantė Komskienė
LDD pirmininkė

Kai gaisras sunaikina tavo namus, būna reikalinga geradarių pagalba.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

,,ŠAAKalbos” Toronte - 2
Kas yra Šiaurės Amerikos ateitininkų kalbos
– ŠAAK? Anot rengėjų, tai ,,trumpo forma-
to pristatymai, pasidalijant su dalyviais ži-
niomis, patirtimi ir charizma krikščioniško-
je, akademinėje aplinkoje”. O savaitgalio už-
duotis? Ugdyti save, užmegzti ryšius su lie-
tuviais profesionalais. Visi susidomėjusieji
tokiu formatu buvo kviečiami į Torontą
,,ŠAAK 2018” konferencijai balandžio 6-8 d.
Tęsiame reportažą iš pereitos savaitės.

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Balandžio 7 d. Marriot viešbuty-
je Toronto vyko trumpesni
ŠAAK pranešimai. Pirmoje se-

sijoje kalbėjo: Danius Glinskis – ,,Isto-
rinės atodangos pastatų restauracijoje”;
Mildos Bublytės – ,,Kaip mados su-
pratimas gali įtakoti, kaip jūs gyvena-
te ir kaip tą patirtį pasidalinti su pa-
sauliu”; Gytis Mikulionis – ,,Keliauk
kaip elitas”;  dr. Rimvydas Baltaduo-
nis – ,,Mūsų metas #DABAR!...”; prel.
Edmundo Putrimo – ,,Šv. Mortos gru-
pės kova prieš prekybą žmonėmis”; dr.
Guntis Šmidchens – ,,Kaip dyvinai
man judin širdį kalba mieloji Lietu-
vos”. Kiekvieno pasakojimas  buvo
įdomus ir nuoširdus.

Danius Glinskis pasakojo apie
savo profesinę patirtį Lietuvoje ir dabar
New Yorke (JAV) architektūros res-
tauravimo srityje. Pirmiausia reikia iš-

Prel. Edmundas Putrimas

tyrinėti pastato istoriją, o tada nu-
spręsti, ar parodysi išorės detales, ar jas
uždengsi. Lietuvos oras kenksmingas
senamiesčiams. Atodanga gali rodyti
evoliuciją, bet kartais vyksta ,,prastas
parodymas”, t.y. paliekamos detalės
be (istorinio) konteksto. 

Mildos Bublytės manymu, sumo-
dernintame rūbų gaminimo pasaulyje

trūksta išmoks-
lintų darbuoto-
jų, tad papras-
tesnius drabužių
gamybos darbus
pasaulyje atlie-
ka moterys ir net
vaikai. Gaila,
kad esame vien-
kartinė visuo-
menė, sakė ji ir
pasidalino siūly-
mais, kaip reng-
tis įvairiai, bet
ne nuolat per-
kant naujus rū-
bus. 

Gytis Miku-
lionis turi dau-
gelio metų dar-
bo viešbučių sri-
tyje patirtį. Jis
pasidalijo keliais
beveik neįtikėti-

nais viešbučių svečių nelaimin gais
nuotykiais, kurie administratoriams
kelia iššūkių. Jis patarė, kaip pigiau už-
sisakyti viešbutį bei malonesnę vieš-

nagę. „Marriott” viešbučių steigėjo
žodžiais –  sėkmės reikia siekti nuolat.   

Dr. Rimvydas Baltaduonis yra
ekonomikos profesorius, o ŠAAK jis
kalbėjo  kaip LR Seimo ir Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės komisijos pir-
mi ninkas, JAV Lietuvių Bendruome-
nės tarybos narys. Jis kalbėjo apie
DABAR=Dalyvauti ir aktyviai bal-
suoti ateinančiuose rinkimuose. Tai
koordinacinės grupės skatinimai ir
paraginimai Lietuvos piliečiams, gy-
venantiems užsienyje, įsijungti į bal-
savimą. Kai kur modernių technologijų
strategija („Facebook”, „Twitter”,
„YouTube”) pavyko, tačiau vienu at-
veju – elektroniniu paštu gaunami pa-
raginimai kai kuriems gavėjams atro-
dė kaip nepageidaujamos el. pašto
šiukšlės („spam”). Pasimokę iš praei-
ties projekto nariai jau planuoja būdus,
kaip raginti balsuotojus dalyvauti 2019
m. Lietuvos rinkimuose.

Nemažai kas žino apie prel. Ed-
mundo Putrimo darbą, jo užsienio lie-
tuvių katalikų sielovadininko pareigas
ir tai,  kad jis yra ir Šiaurės Amerikos
ateitininkų dvasios vadovas. Jis ŠAAK
dalyviams kalbėjo tema, pateikdamas
statistikos – kad pasaulyje yra 20 mi-
lijonų asmenų, išnaudotų prekybos
žmo nėmis tikslams, ir pusė jų yra vai-
kai. Šv. Mortos (jos brolis buvo Lozo-
rius, sesuo Marija) konferencija ir
deklaracija pranešė, kad Bažnyčia ir ki-
tos organizacijos (policija, mokyklos,
spauda, konsulatai ir t.t.) dirbs kartu,

siekdamos į pinkles patekusias aukas
grąžinti į žmogišką, orų gyvenimą.
Bus padėta jiems susitaikyti ir vėl gy-
venti/integruotis, bus teikiama teisinė
ir pastoracinė parama, skleidžiama
informacija. Lietuva nėra išvengusi
prekiavimo žmonėmis problemos. Pre-
latas rodė naujo, šių metų rudenį išei-
siančio prevencinio stiliaus doku-
mentinio filmo ,,The Mule”, sukurto
prodiuserio Martyno Starkaus, iš-
traukas. Tik du iš Limos, Peru, kalėji-
me laikomų lietuvių sutiko būti kal-
binami šiam filmui.

Dr. Guntis Šmidchens unikalus
ŠAAK kalbėtojas buvo tuo, kad yra lat-
vių kilmės Čikagoje augęs profeso-
rius, kuris taip pat kalba ir lietuviškai,
ir estiškai. Jo pagrindinė tyrimo sritis
yra dainų šventės, chorinis dainavi-
mas, dainuojančios revoliucijos ir pan.
Savo ŠAAK pranešime jis prisiminė vo-
kietį poetą poliglotą Georg Sauerwein
(1831–1904), kuris mokėjo 75 kalbas,
tarp jų tir lietuvių, ir parašė lyg ant-
ruoju himnu tapusią giesmę „Lietu-
viais esame mes gimę”. Sauerwein
skatino mažų tautų kalbų puoselėjimą,
ir University of  Washington, kur prof.
Šmidchens dėsto, buvo nutarta su-
jungti aštuonias mažas Europos-Skan-
dinavijos ir Islandijos šalis į Baltijos
studijų programą, kuri jau atšventė
savo 15-metį. Jis papasakojo apie gali-
mybes studijuoti lietuvių ir kitas Bal-
tijos šalių kalbas JAV vasaros metu.

Bus daugiau

ŠAAK konferencijoje mezgami draugiški ir profesiniai ryšiai. Iš k.: Saulius Gylys, Milda Bublytė ir Darius Polikaitis.
Remigijaus Satkausko nuotraukos

Rimvydas Baltaduonis

Kalbotyros profesorius, latvis Guntis Šmidchens lietuviškai susikalbėjo
su Ateitininkų šalpos fondo tarybos pirm. Petru V. Kisieliumi (k.), ŠAAK
konferencijoje, Toronte.

Gytis MikulionisDanius Glinskis
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RASA SĖJONAITĖ

Baigusi politikos bakalauro stu-
dijas Klaipėdos universitete kel-
mietė Valdonė Sakalauskaitė,

kaip ir daugelis jaunų žmonių, išnau-
dojo galimybę pagyventi svetur. Kaip
pati sako, norėjo atitrūkti nuo studijų
ir pakeisti aplinką. Planavo Jungtinė-
je Karalystėje pasilikti metams, tačiau
sužavėjo Londonas ir galop išvykimas
trumpam virto aštuonerių metų gyve-
nimu svetur. 

Valdone, jau metai gyvente Vengrijos
sostinėje Budapešte. Kokiomis aplinkybė-
mis atsidūrėte šioje šalyje? 

Gyvendama Jungtinėje Karalys-
tėje susipažinau su savo būsimu vyru
vengru Tamašu. Buvome sutarę, kad
atsiradus vaikeliui grįšime į vieno iš
mūsų tėvynę. Apsvarstėme galimy-
bes gauti darbus, gyvenimo kokybę, at-
sižvelgėme ir į galimybes integruotis
grįžtantiems emigrantams, ir pama-

tėme, kad geresnes sąlygas rasime
Vengrijoje. Tą grįžimą į Vengriją su-
stiprino ir sūnaus Matijo gimimas, nes
Vengrijos vyriausybė jaunoms šei-
moms, turinčioms vaikų, pasiūlė gerą
socialinę paramą.

Kaip  integravotės į kitą kultūrą, ap-
linką?

Mano  nuomone, integracija – tai
ilgas procesas, ir aš vis dar jaučiuosi
savo integracijos pusiaukelėje. Dar
vis  mokausi  vengrų  kalbos, ir tai sun-
kina integracijos kelią,  dar vis ma-
nau, kad nesu perpratusi visų veng-
riško gyvenimo būdo ypatumų. Tačiau
nepai sant visų šių keblumų, turiu
darbą vienoje tarptautinėje ameri-
kiečių kompanijoje, kur mano anglų
kalbos žinios praverčia bendraujant su
klientais.

Kaip sekasi puoselėti lietuvybę svečioje
šalyje? Ar didelė Vengrijoje Lietuvių Ben-
druomenė? 

Kelmietė Vengrijoje 
pasiilgsta lietuviško šakočio

Lietuvių Bendruomenė Vengrijo-
je nėra didelė – apie 50 nuolat gyve-
nančių lietuvių. Dalyvavimas Ben-
druomenės veikloje leidžia tvirčiau
puoselėti lietuvybę, mūsų tradicijas, į
tą multikultūrišką aplinką įtraukti
savo antras puses, vyrus, žmonas, galų
gale lietuviška dvasia auklėti vaikus.
Sulaukiu didžiulio palaikymo ir iš
savo vyro bei jo šeimos, kurie su pasi-
didžiavimu pabrėžia mano kilmę, ak-
centuoja būtinybę išsaugoti kalbą bei
kultūrą, domisi Lietuva bei su anū-
kėliu mokosi lietuvių kalbos.

Kas labiausiai Jūs žavi vengrų gyve-
nime?

Viena iš savybių, kuria be galo ža-
viuosi, tai vengrų gebėjimas džiaugtis
gyvenimu. Ir tai matyti, kaip jie, ar tai
būtų žiema ar vasara, ar šventiniai sek-
madieniai, ar eilinė darbo diena, bū-
riais draugų, šeimomis traukia į mies-
tą, į parkus. Ir ne tik jaunimas, bet se-
nyvi žmonės taip pat nesėdi namuose.
Jie aktyviai dalyvauja gyvenimo šven-
tėje, nes moka atsiriboti nuo bet kokių
sunkumų ir nesėkmių, moka tiesiog
džiaugtis vienas kitu ir mėgautis kiek-
viena diena, praleisdami ją kuo turi-
ningiau. Stebint lietuvaitės akimis,
vengrai visada atrodo laimingi.   

Ar galima būtų ieškoti kažkokių sąsa-
jų tarp vengrų ir lietuvių? Manau, esame pa-
našūs savo netolima praeitimi, kai komu-
nistinio ,,rojaus” gniaužtai laikė visas Rytų
ir Vidurio Europos valstybes?

Galiu tik pritarti, jog Vengrijai,
kaip ir Lietuvai, komunizmas paliko
ryškų įspaudą. Siekis
atkurti bei puoselėti
nacionalines vertybes
ir tautinį identitetą
kone labiausiai sieja
lietuvius ir vengrus.

Kokias vengrų sa-
vybes išskirtumėte?

Nacionalinių ver-
tybių puoselėjimas –
viena stipriausių
vengrus vienijančių
savybių. Ir, žinoma,
šeimos išaukštinimas.
Beveik visose vengrų
gyvenimo srityse di-
delį vaidmenį atlieka
šeima. 

Ar kasdieniame gy-
venime labai juntamas
vengriškas pasididžiavi-
mas savo valstybe, kal-
ba ir kitomis nacionali-
nėmis vertybėmis?  

Tautinis suverenumas, naciona-
linės vertybės, pagarba šeimai bei
šeimos vertybių puoselėjimas tikrai
svarbūs bruožai, nusakantys vengrų
tautos savastį globaliame pasaulyje.

Tai jaučiame ir kasdieniame gyveni-
me. Šių savybių tikrai galėtų pavydėti
bei pasimokyti ne viena Europos vals-
tybė. Lietuvai pirmiausiai reikia pasi-
mokyti, kaip išvykusius iš šalies pilie-
čius susigrąžinti atgal, nes Vengrija la-
bai sėkmingai įveikia savo šalies emig-
racijos krizę. Tai ir buvo lemiamas
fak torius, kodėl mes pasirinkome ne
Lietuvą, o Vengriją, kurios valstybinės
institucijos numato visas sąlygas grįž-
tantiems tautiečiams kuo sėkmingiau
integruotis į visas gyvenimo sritis. 

Ar vengrai daug žino apie lietuvius ir
kaip vietiniai priima atvykėlius? 

Gali sutikti ir labai nuovokių bei
išprususių vengrų, besidominčių Eu-
ropos valstybėmis bei Lietuva, bet,
be abejo, yra ir tokių, kurie nieko
apie Lietuvą nėra girdėję. 

Prie ko iki šiol sunku prirasti svečioje
šalyje?

Daugiausia iššūkių kelia vengrų
kalbos barjeras.

Ko labiausiai pasiilgstate iš Lietuvos?
Labiausiai pasiilgstu tradicinių

lietuviškų skanėstų. Ypač lietuviško ša-
kočio ir sausainių ,,grybukų”. Šį ilge-
sį malšinu vengriška virtuve. O veng-
riška virtuvė labai išradinga ir įvairi.
Mane iki šiol stebina, kaip iš kelių  pro-
duktų, keičiant prieskonius, galima pa-
gaminti tiek patiekalų.

Vengrija – laikina Jūsų gyvenimo sto-
telė, ar vis dėlto jau galutinai savo gyvenimą
susiejote su šia šalimi?

Valdonė ir jos vyras Tamašas su sūneliu Matiju.

Kol kas savo ateitį  planuojame
čia.  Tačiau   gyvenimas  gali  pasi-
sukti  netikėta  linkme,  tad  prireikus
neatmetame galimybės kelti spar-
nus.

Pora susipažino Londone, tačiau gyventi nusprendė Tamašo gimtinėje Budapešte.

Gausi vengro Tamašo ir lietuvės Valdonės šeima. Asmeninio albumo nuotraukos Vengriškas Valdonės šeimos laisvalaikis gyvenimu mokančioje džiaugtis Vengrijoje.
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LIETUVA  IR pASAULIS

Sieks visos medžiagos paviešinimo
Vilnius (ELTA) – Premjeras S.

Skvernelis sako, kad parlamentinio ty-
rimo medžiaga apie verslo grupuočių
ir pavienių asmenų įtaką Lietuvos po-
litinei sistemai turi būti paviešinta.
Premjeras aiškino, kad visuomenė
turi žinoti, kas kriminaliniais meto-
dais ilgus metus valdė valstybę.

„VISA parlamentinio tyrimo me-
džiaga apie verslo grupuočių ir atski-
rų asmenų įtaką Lietuvos politinei
sistemai turi būti paviešinta. Sieksiu,
kad taip ir būtų padaryta. Žmonės
turi žinoti, kas ir kaip ilgus metus kri-
minaliniais metodais valdė valstybę”,
– informavo S. Skvernelis.

Primenama, kad paviešintoje VSD

pažymoje, kuri yra adresuota Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
mitetui (NSGK), pateikiama medžiaga,
atskleidžianti, kaip „MG Baltic” kon-
cernas bandė sau naudinga linkme pa-
veikti politikus ir šalies institucijas.

Tačiau paviešintoje VSD infor-
macijoje dalis teksto yra užtušuota, o
tyrimo vadovas Seimo narys Vytautas
Bakas po informacijos pasirodymo
aiškino, paviešinta yra mažiau nei
trečdalis visos medžiagos.

Tuo tarpu korupcija ir siekiu pa-
veikti Lietuvos politikus bei institu-
cijas kaltinamas koncernas „MG Bal-
tic” sako, kad paviešintos pažymos
yra surežisuotos.

Lenkiški kanalai atrems propagandą
Vilnius (LRT.lt ) – Prem-

jeras Saulius Skvernelis
sako, kad pradedami ret-
ransliuoti penki nekoduoti
Lenkijos TV kanalai Lietu-
voje rodo, jog pokyčiai tarp
Lietuvos ir Lenkijos yra tei-
singi ir rezultatyvūs. Kartu,
pažymėjo vyriausybės va-
dovas, retransliuojami len-
kiški kanalai prisidės atre-
miant nedraugiškų valsty-
bių skleidžiamas melagin-
gas naujienas ir propagandą
Pietryčių Lietuvoje.

Pasak premjero, objektyvių in-
formacijos kanalų įvairovė yra ypač
svarbi Pietryčių Lietuvai, kur gyve-
nantys žmonės nesunkiai pasiekiami
nedraugiškų valstybių informacijos
kanalų. 

„Neabejoju, kad mūsų piliečiai, gy-
venantys Pietryčių Lietuvoje, pasi-
rinks naujus kanalus, o ne tuos, kurie
skleidžia antilietuvišką, antilenkišką
ir antivalstybinę propagandą”, – kal-
bėjo S. Skvernelis. 

Lenkijos ambasadorė Lietuvoje
Ursula Doroszewska pabrėžė kanalų
retransliacijos svarbą. Ambasadorė
pasidžiaugė, kad Lietuvoje gyvenantys
lenkai turės priėjimą prie informaci-
jos ir prie kultūros savo gimtąja kalba
ir kad jie turės galimybę stebėti Len-

kijoje kuriamas programas. 
Pietryčių Lietuvoje antžeminės

skaitmeninės televizijos tinklais pra-
dedami retransliuoti penki nekoduoti
Lenkijos TV kanalai: „TVP Polonia”,
„TVP Info”, „TVP Historia”, „NU -
TA.TV” ir „Power TV”.

Lenkiškos televizijos programos
bus retransliuojamos skaitmeninės
antžeminės televizijos tinklu, neko-
duotu būdu. Tai reiškia, kad retrans-
liacijos aprėpties zonoje šias progra-
mas bus galima matyti nemokamai.

Statistikos departamento duome-
nimis, Pietryčių Lietuvos teritorijoje
– Vilniaus mieste ir rajone bei Šalči-
ninkų ir Švenčionių rajonuose – yra
697 880 gyventojų. 

Rusija skelbia juoduosius sąrašus lietuviams
Vilnius (ELTA) – Rusija uždraudė

kai kuriems Lietuvos piliečiams at-
vykti į Rusiją.

Užsienio reikalų ministro atstovė
spaudai Rasa Jakilaitienė patvirtino,
kad yra gautas sąrašas, o jame pa-
skelbti Lietuvos piliečiai, kuriems
draudžiama atvykti į Rusiją. Tačiau R.
Jakilaitienė daugiau detalių neat-
skleidė ir tvirtino, kad kiekvieną į są-
rašą patekusį asmenį informuoja at-
skirai.

Sužinoję, kad pateko į juoduosius
Rusijos sąrašus, žinomi Lietuvos vi-
suomenės veikėjai ir politikai šią žinią
skelbia savo ,,Facebook” paskyrose.

Į nepageidaujamų asmenų sąrašus
patekęs giriasi žurnalistas Rimvydas

Valatka. Jis mano, kad tai didžiau-
sias jo gyvenimo įvertinimas.

„Tai yra šalis, kurios Sibiro ka-
torgoje gimiau ir kuri vienintelė pa-
saulyje netraukia sugrįžti”, – komen-
tavo R. Valatka.

Apie tai, kad atsidūrė nepagei-
dautinų žmonių sąraše, pranešė ir
žurnalistas Andrius Tapinas. 

„Patekau į Rusijos sąrašą ir pen-
kerius metus neturiu teisės įvažiuoti
į Rusijos teritoriją. Realiai visiškai už
nieką. Blogo žodžio nesu apie Kremlių
pasakęs”, – šmaikštavo A. Tapinas. 

Rekomendaciją nevykti į Rusiją,
pranešė ir Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komiteto pirmininkas
Vytautas Bakas.

Nemokamas viešasis transportas per šventes
Vilnius (Diena.lt) – Vilniaus mies-

to tarybos nariai nusprendė, kad trijų
valstybinių švenčių metu – vasario
16-ąją, kovo 11-ąją ir liepos 6-ąją – visi
vilniečiai bei miesto svečiai galės ne-
mokamai keliauti sostinės viešuoju
transportu. 

Pirmoji proga pasidžiaugti dovana

– liepos 6-oji, Karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo diena, kurios metu sostinė-
je vyks daugybė šventinių renginių. 

Liepos 6-ąją ir per kitas valstybi-
nes šventes, kai transportas nemoka-
mas, nereikės aktyvinti bilietų nei
viešajame transporte, nei mobiliojoje
programėlėje m.Ticket. 

JAV traukiasi iš Irano branduolinio susitarimo
Washingtonas (ELTA)

– JAV prezidentas Donald
Trump paskelbė, kad Was-
hingtonas traukiasi iš Ben-
drojo išsamių veiksmų plano
(Joint Comprehensive Plan
of  Action, JCPOA), arba Ira-
no branduolinio susitarimo. 

Prezidentas pridūrė at-
naujinsiantis Teheranui tai-
kytas ekonomines sankcijas,
kurios buvo panaikintos 2015-
aisiais pasirašius susitari-
mą.

D. Trump savo kalboje Iraną pa-
vadino didžiausia pasaulyje terorizmą
finansuojančia valstybe ir kritikavo jo
įtaką Artimuosiuose Rytuose.

Tokį sprendimą D. Trump priėmė
nepaisydamas sąjungininkų Europoje

ir kai kurių savo karinių patarėjų pa-
tarimų. Prancūzijos prezidentas Em-
manuel Macron sakė, kad Prancūzija,
Vokietija ir Didžioji Britanija apgai-
lestauja dėl JAV prezidento Donald
Trump sprendimo pasitraukti iš Irano
branduolinio susitarimo.

B. Netanyahu susitiks su V. Putinu
Tel Avivas/Maskva (LRT.lt) Iz-

raelio premjeras Benjamin Netanyahu
išvyko į Maskvą, kur susitiks su Ru-
sijos prezidentu Vladimiru Putinu. Į
Rusiją jis iškeliavo praėjus kelioms va-
landoms po JAV prezidento Donald
Trump pareiškimo, kad Jungtinės
Valstijos pasitraukia iš Irano bran-
duolinio susitarimo.

B. Netanyahu ir V. Putinas pasta-
raisiais mėnesiais buvo ne kartą susitikę
gyvai arba kalbėdavosi telefonu, daž-
niausiai aptardavo padėtį Sirijoje ir di-
džiausio Izraelio varžovo Irano įsitrau-
kimą į šioje šalyje vykstantį konfliktą.

„Atsižvelgiant į tai, kas šiuo metu
vyksta Sirijoje, svarbu užtikrinti tęs-

tinį Rusijos ir Izraelio kariuomenių
bendradarbiavimą koordinuojant
veiksmus”, – kalbėjo jis.

Rusijos užsienio reikalų ministe-
rija teigė esanti „itin nusivylusi” D.
Trump paskelbtu sprendimu pasi-
traukti iš Irano susitarimo. Tuo tarpu
B. Netanyahu pareiškė palaikąs „drą-
sų” JAV prezidento žingsnį.

B. Netanyahu ilgą laiką nepritarė
šešių pasaulio galybių ir Irano pasi-
rašytam susitarimui, apribojusiam
šalies branduolinę programą.

Izraelis nerimauja dėl Irano įsi-
traukimo į Sirijos konfliktą. Tehera-
nas, kaip ir Maskva, jame remia pre-
zidento Basharo al-Assado režimą.

EŽTT pasiekė Ukrainos bylos Rusijai 
Kijevas (BNS) – Europos Žmo-

gaus Teisių Teismo (EŽTT) Kolegija
perdavė šio teismo Didžiajai kolegijai
keturias bylas „Ukraina prieš Rusiją”,
Kijevo teigimu, susijusias su žmogaus
teisių pažeidimais Kryme ir Rytų Uk-
rainoje, pranešė teismas.

„Europos Žmogaus Teisių Teis-
mo Kolegija, nagrinėjanti keturias
tarptautines bylas, Ukrainos iškeltas
Rusijai, nusprendė atsisakyti savo ju-
risdikcijos jų atžvilgiu ir perduoti ju-
risdikciją Didžiajai kolegijai”, – sako-
ma EŽTT pranešime.

Šiose bylose Ukraina kaltina Ru-

siją ir jos kontroliuojamas ginkluotas
grupes Europos žmogaus teisių kon-
vencijos pažeidimais.

Bylose minimi keli konvencijos
straipsniai, įskaitant, antrą (teisė į
gyvenimą), trečią (kankinimo ir ne-
žmoniško ar orumą žeminančio elge-
sio draudimas), penktą (teisė į laisvę
ir saugumą) ir šeštą (teisė į teisingą by-
los nagrinėjimą).

Kaip buvo pranešta anksčiau, Uk-
raina pateikė EŽTT penkias bylas dėl
Rusijos atsakomybės už įvykius Rytų
Ukrainoje ir Kryme. Pirmoji byla buvo
perduota teismui 2015-ųjų kovo 23-ąją.

Europa nebegali tikėtis, kad JAV ją apsaugos
Achenas, Vokietija (BNS) – Eu-

ropa nebegali tikėtis, kad JAV ją ap-
saugos, sakė Vokietijos kanclerė An-
gela Merkel, kuri paragino bloką pa-
imti savo likimą į savo pačių rankas.

„Jau nebėra taip, kad Jungtinės
Valstijos mus paprasčiausiai apsaugo

– Europa turi paimti savo likimą į
savo pačios rankas: tokia yra ateities
užduotis”, – sakė A. Merkel, po to
kai JAV prezidentui Donald Trump ne-
paisius savo tradicinių sąjungininkių
nuomonės ir atsisakius svarbaus su-
sitarimo su Iranu.

Vokietijoje jau tiesia „Nord Stream 2“ atšaką
Berlynas/Vilnius (BNS, „Drau-

go” info) – Vokietijoje pradėta tiesti bū-
simo Rusijos eksporto dujotiekio per
Baltijos jūrą „Nord Stream 2” sausu-
mos atšaka.

Vokietijos šiaurės rytų Meklen-
burgo-Pomeranijos federalinėje že-
mėje, vietoje, kur „Nord Stream 2”
pakiltų iki sausumos, pradėta statyti
dujų nukreipimo į vamzdyno sausu-
mos atšaką stotis.

Pagal „Gazprom”, kontroliuojan-
čio trečdalį Europos dujų rinkos, pro-
jektą „Nord Stream 2”, 1224 kilometrų
ilgio vamzdyno realus metinis pralai-
dumas išaugtų dukart iki 120 mlrd. ku-
binių metrų. Papildomas dvi dujotiekio

gijas tikimasi pradėti tiesti šiemet, o 9
mlrd. eurų vertinamą projektą už-
baigti iki ateinančių metų pabaigos.

Šveicarijoje registruota „Nord
Stream 2” kovą skelbė gavusi visus rei-
kiamus leidimus Vokietijoje, Suomi-
joje, o artimiausiais mėnesiais tikisi
palankių Rusijos, Švedijos bei Danijos
sprendimų. Vienintelis projekto vys-
tymo bendrovės „Nord Stream 2” ak-
cininkas yra Kremliui pavaldi įmonė
„Gazprom”.

Šio dujotiekio tiesimui labai prie-
šinasi visos Baltijos valstybės, o ypač
Lietuva, kuri jau anksčiau yra paskel-
busi, jog ši linija  – pavojus šalies na-
cionaliniam saugumui. 

Pietryčių Lietuvos gyventojai galės žiūrėti penkis len-
kiškus televizijos kanalus. ELTOS nuotr.

D. Trump žengė drąsų žingsnį, nepaisydamas patari-
mų likti sutartyje su Iranu. AFP nuotr.  
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

12-ojo Amerikos lietuvių tinkli nio lygos (ALTL) čem-
pionato nugalėtojais tapo svečiai iš Ukrainos – „Team
Ukraina” komanda. Stip riau siais šiame tinklinio sezone
buvę ukrainiečiai už savo nugaros paliko 5-ias lietu-
vių komandas ir pasidabino auksiniais apdovanoji-
mais.

Finalinėse ALTL rungtynėse, vy kusiose Pasaulio
lietuvių centro salėje Lemonte, „Team Ukraina”

Lietuvio Jono Valančiūno atstovaujamas
Toronto „Raptors” trečius metus iš eilės
atsitrenkė į Clevelando „Cavaliers” sie-
ną. NBA vicečempio nai šventė pergalę
ir ketvirtose Rytų konferencijos pusfinalio
serijos rungtynėse bei išmetė Kanados
klubą iš kovos dėl lygos aukso žiedų. 

Ketvirtajame susitikime „Rap -
tors” trenerio Dwane Casey ka-
riauna Clevelande pralaimėjo

93:128 (26:30, 21:33, 25:37, 21:28). Dvejus
metus iš eilės „Raptors” nusileido pus-
finalyje 0:4 ir 2:4. Šiame sezone Rytų
konferencijos pusfinalį LeBron James
vedamas „Cavaliers” konferencijoje
pirmąją vietą laimėjusią Toronto ko-
mandą įveikė ir vėl sausai 4:0.

Lietuvos krepšinio rinktines narys
aukštaūgis J. Valančiūnas šiose rung-
tynėse buvo rezultatyviausias, sukūrė
ne vieną efektingą epizodą blokuoda-
mas varžovų metimus, tačiau to buvo
maža. Lietuvis šioje dvikovoje akistatą
pradėjo ne „Rap tors” startiniame pen-
kete, o nuo suolo kilęs per 16 minučių
pelnė 18 taškų (7/14 dvit., 4/6 baud.
met.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 2 re-
zultatyvius perdavimus.

„Šita serija mūsų neapibūdina”, –
po eilinio pralaimėjimo Clevelando ko-
 man dai pareiškė Toronto „Rap tors”
treneris D. Casey. Gal ir ne apibūdina, ta-
čiau akivaizdu, kad be sikartojanti si-
tuacija nusibodo ne tik komandos ger-
bėjams, bet ir patiems krepšininkams.

Lygiai kaip ir pernai, „Raptors”
Rytų konferencijos pusfinalyje ne turėjo
jokių priešnuodžių L. James ir seriją
pralaimėjo beviltiškai „sausai” – 0–4.
Skirtumas tik tas, kad šiemet „Raptors”
buvo geriausia Ry tų konferencijos ko-
manda (59 pergalės), reguliariajame
sezone pasie kusi klubo pergalių re-

kordą. Tačiau L. James dar kartą įrodė,
kad reguliarusis NBA sezonas ir at-
krintamosios varžybos turi mažai ką
bendro. 

„Ir vėl tas pats. Bjaurus jausmas,
nežinau ką ir pasakyti. Vėl pralaimėti
0–4. Mes turime būti pa siruošę perga-
lėms, pasiruošę kovoti. Tačiau vėl ne-
pavyko, sunkiai žodžius rinko J. Va-
lančiūnas. – Turbūt tai susiję su psi-
chologija, o ne su krep šinio reikalais.
Bandėme žaisti kie tai, bandėme agre-
syviai gintis, bet ne pavyko. Nežinau, kas
nutiko.”

„Mes turėjome tris galimybes įveik-
ti LeBron, o daugiau būnant kartu jų
gali ir nebepasitaikyti”, – faktą, kad
„Raptors” varžovams iš Clevelando
pralaimėjo ne tik šiemet ir pernai, bet
ir užpernai, priminė DeMar DeRozan.
2016-aisiais Toronto komanda „Cava-
liers” nusileido konferencijos finale,
tačiau šiek tiek garbingiau – 2–4.

Akivaizdu, kad krepšininkai nusi-
vylę, o eilinį kartą skambantys D. Casey
pasiteisinimai apie didesnę „Cavaliers”
žaidėjų brandą nebėra to kie įdomūs. Ka-
nados žiniasklaidoje vis garsiau kal-
bama apie tai, kad klubas gali imtis
drastiškų veiksmų ir išsiskirti su vy-
riausiuoju treneriu, vėl neradusiu ben-
dros kalbos su auklėtiniais atkrinta-
mosiose varžybose.

„Kas už visa tai turi sumokėti?
Spėlionės apie D. Casey ateitį ėmė kais-
ti jau tada, kai ‘Raptors’ pra laimėjo
pirmąsias dvi serijos rungtynes namie
ir atsiliko 0–2. Dabar būgnai skamba dar
garsiau. Praeityje ‘Raptors’ prezidentas
Masai Ujiri demonstravo kantrybę prieš
priimda mas daugumą savo sprendi-
mų, tačiau dabar jis turi reaguoti grei-
tai, jeigu nori rasti pamainą vienam iš
sėkmingiausių šio sezono NBA trene-
rių”, – svarsto Sportsnet.ca analitikas

J. Valančiūno ir Toronto „Raptors” trenerio D. Casey  keliai išsiskyrė.

ALTL čempionais tapo svečiai iš Ukrainos

rezulta tu 3:1 (21:25, 25:22, 25:16, 25:23) pri vertė pasi-
duoti „Panevėžio” ko mandos tinklininkus. 

Praėjusį sezoną ALTL bronzi nius apdovanoji-
mus iškovoję pane vėžiečiai, pakilo viena vieta aukš-
čiau, tačiau sidabro medaliai jų pernelyg nenudžiu -
gino: „Panevėžio” ko manda jau trečią kartą kovojo
ALTL finale ir, jų apmaudui, visus tris kartus turė-
jo pripažinti varžovų prana šumą.

Rungtynėse dėl trečiosios vietos „Šiaulių” ko-
manda, po labai atkaklios kovos rezultatu 3:2 nuga-

lėjo daugiakartinius ALTL čempionus „At lan tic
Express” tinklininkus ir iš kovojo bronzos medalius.
Penkti šia me ALTL sezone liko lygos senbuviai
„Gubernijos” tinklininkai, kurie re zultatu 2:0 įvei-
kė „Klaipėdos” ko mandą.

Geriausiais ALTL žaidėjais at skirose komando-
se pripažinti: Tomas Dočkus („Klaipėda”), Rytis Rut-
kūnas („Gubernija”), Justas Pagojus („At lan tic Ex-
press”), Gvidas Zitkevičius („Šiauliai”), Tyler Kruti-
la („Pane vėžys”) ir Maksim Gladun („Team Ukraina”).

12-ojo ALTL sezono prizininkai su savo sirgaliais. ALTL medaliai. 

J. Valančiūnui nusibodo komandos pralaimėjimai 

Mi chael Grange. 
Neatmetama galimybė, kad M. Uji-

ri gali imtis dar drastiškesnių priemo-
nių nei trenerio atleidimas ir apskritai

bandyti reformuoti „Rap tors” koman-
dos sudėtį mainų būdu, atsisveikinant
su kuria nors iš savo žvaigždžių – D. De-
Rozan, Kyle Lowry ar J. Valančiūnu.

Jonas Valančiūnas Lietuvos krep-
šinio gerbėjams pateikė puikių ži-
nių. Pagrindinis Lietuvos rinkti-

nės vidurio puolėjas bendraudamas
su FIBA atstovais pabrėžė, kad pasau-
lio čempionato atrankos „lange” yra pa-
siruošęs padėti nacionalinei komandai.
Krepšininkas teigė, kad turėtų pasiro -
dyti rungtynėse prieš Lenkiją ir Veng-
riją, kurios vyks birželio pabaigoje ir
liepos pradžioje.  Aukštaūgis taip pat
pagyrė savo tautiečius už tai, ką jie iki
šiol padarė žaisdami atrankoje. „Žai-

dėjai atrankoje atlieka puikų darbą.
Džiugu, kad esame pirmoje vietoje.
Labai gerai, kad iškovojome visas 4 per-
gales. Atrankos etapas yra ilgas, tačiau
mes atliekame tinkamą darbą tam,
kad patektume į 2019 metų pasaulio
čempionatą Kinijoje”, – kalbėjo jis. Iki
rinktinės stovyklos pradžios lieka dar
daugiau nei mėnesis, todėl J.Valan-
čiūnas ten turėtų atvykti kupinas ener-
gijos. Jis iki tol turės pakankamai lai-
ko atsipūsti.

Lrytas.lt

J. Valančiūnas atstovaus Lietuvos rinktinei

Redakcijos pastaba – Laikraštį ruošiant spaudai, atėjo žinia, kad Toronto klubas
po septynių sezonų išsiskyrė su treneriu D. Casey.
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MARIJA REMIENĖ

2018-ieji – Lietuvos valstybės jubiliejiniai metai,
bet šiais metais jubiliejus švenčia ir įvairios organi-
zacijos. Šiais metais ir Draugo fondas švenčia dvi-
dešimt penkerių metų savo veiklos sukaktį, ir to pa-
miršti negalime. 

Verta ir malonu pažvelgti į nueitą dvidešimt
penkerių metų kelią ir per tą laiką sutelktas
lėšas laikraščio ,,Draugas” leidybai remti.

Draugo fondas laikraštį ,,Draugą” išlaikė iki šių die-
nų.  Tradicija yra labai svarbus – galingas veiksnys
tautos istorijoje, bet ne mažesnės svarbos tradicijos
turi ir kiekvieno žmogaus bei mūsų organizacijų gy-
venime.   

Neseniai šventėme Vasario 16-osios šimtmetį,
džiaugėmės ir spaudėm viens kitam rankas, linkė-
dami stiprybės, kad ši šventė suteiktų įkvėpimo
mūsų siekimuose ir darbuose. Lietuvos nepriklau-
somybė mus įpareigojo dirbti mūsų tautos ir mūsų
valstybės gerovei. Ta dvasia persmelkta ir mūsų
spauda, o užsienyje – mūsų vienintelis laikraštis
,,Draugas”. ,,Draugas” yra ne tik išeivijos šiandie-
nos veidrodis, jis yra ir Lietuvos bei lietuvybės ar-
chyvas, kuriame sukauptos žinios apie išeivijos ir
mūsų tautos gyvavimą netgi daugiau kaip per 100
metų.

Sunku įvardinti tikrąją Draugo fondo pradžios
datą. Daug metų ,,Draugą” išlaikė tėvų Marijonų vie-
nuolija. Niekam nerūpėjo, iš kur laikraščio leidybai
ateina parama, niekam neatėjo į galvą steigti kokį
nors fondą. Kai ,,Draugui” nemokamai dirbę mari-
jonai vienuoliai išmirė, tuometinis tėvų Marijonų
provincijolas ir laikraščio moderatorius kun. dr. Vik-
toras Rimšelis susirūpino: reikia ką nors daryti! Ren-
ginių komiteto susirinkimuose jis nuolat kalbėjo apie
tai, kokia ,,Draugo” laukia ateitis: miršta skaityto-
jai ir tuo pačiu mažėja prenumeratorių, o išlaidos lie-
ka tokios pačios, jos nemažėja. Jis numatė, kad ne-
likus lietuvių tėvų marijonų, svetimtaučių brolių va-
dovybei lietuviška spauda nerūpės. 

1992 m. kun. V. Rimšelis pasiskundė ne tik rė-
mėjams, bet ir advokatui Rimui Domanskiui. Šis pa-
drąsino ir įtikino, kad tokiam reikalui reikia atskiro

Draugo fondas – jubiliatas

Bronius Juodelis Draugo fondo tarybos pirmininkas nuo 1993 iki 2007 m. Marija Remienė – dabartinė Draugo fondo tarybos pirmininkė.

Pirmoji Draugo fondo taryba 1993 m. Sėdi Ramunė Ku -
biliūtė ir Jurgis Riškus, stovi Rimas Domanskis ir Bronius
Juodelis.

fondo, skirto tik ,,Draugo” leidybai. Advokatas Ri-
mas Domanskis rekomendavo steigti Draugo fondą
– pelno nesiekančią korporaciją su nariais ir rė-
mėjais iš ,,Draugo” skaitytojų. Šiai idėjai pritarė ir
rėmėjai. 

1992 m. ,,Draugo” puslapiuose su straipsniais pa-
sirodė pirmieji šios idėjos šaukliai. Viena pirmųjų
atsiliepė Marija Remienė ir tuoj pat jai pritarė Bro-
nius Juodelis. Neatsiliko ,,Draugo” vyr. redaktorė Da-
nutė Bindokienė su ypatingu dienos vedamuoju.
Minčiai pritarė ir dauguma laikraščio skaitytojų, –
taigi atėjo laikas laikraščiui remti steigti fondą, kad
jis būtų kaip ir kiti fondai – nenaudotų kapitalo, o
tik procentus. Fondas būtų nepriklausomas. Fondo
likvidavimo atveju sutelktas kapitalas turėtų atitekti
katalikiškai Lietuvos spaudai. Fondas negalėtų
būti narių pasidalintas ar perduotas nelietuviams.
Aukos priimamos bet kokio dydžio. Paaukojusieji ne
mažiau kaip 1,000 dol. būtų įrašomi aukotojų garbės
lentoje ,,Draugo” namuose, Čikagoje.  

Draugo fondo pradininkams priklauso Marija
Remienė, pirmoji į DF įnešusi 500 dolerių. Po jos po
500 dol. į fondo iždą įnešė Birutė Ja-
saitienė, dr. Albina Prunskienė,
Marija Vaitkienė ir dar kelios ren-
ginių talkininkės. Inkorporavimo
metu DF jau turėjo 42,000 dolerių ir
tapo pribrendęs atidaryti sąskaitą
ir steigti oficialų Draugo fondą.

Draugo fondo steigimo idėją
pa rėmus ,,Draugo” leidėjams, ad-
vokatas Aleksandras R. Domanskis
paruošė Draugo fondo nuostatus –
,,Bylaws” ir atliko fondo inkorpo-
ravimą Illinois valstijoje. Taip buvo
legalizuota Draugo fondo veikla ir
užtikrintas aukų nurašymas nuo fe-
deralinių pajamų mokesčių. Drau-
go fondo nariais galėjo būti asme-
nys ar organizacijos, fondui paau-
koję 200 dol., taip gaudami vieną
balsą sprendžiant fondo reikalus
metiniuose narių suvažiavimuose,
kurie yra fondo aukščiausia spren-
džiamoji institucija. Fondo vykdo-
moji institucija buvo 9 direktorių ta-
ryba. Septyni direktoriai narių buvo
renkami metiniuose suvažiavi-
muose, o du – deleguojami ,,Draugo”
leidėjų direktorių tarybos. Admi-
nistracinių Draugo fondo darbų at-
likimui buvo renkama fondo valdy-
ba, dirbanti be atlyginimo. Pirmoji
steigiamoji Draugo fondo valdyba
buvo sudaryta iš pirmininko Jurgio
Riškaus, sekretorės Ramunės Ku-
biliūtės ir iždininko Broniaus Juo-
delio. Jiems buvo pavestos ir fondo
pirmųjų direktorių pareigos, reika-
lingos fondo legalizavimui bei fondo
nuostatų – ,,Bylaws” priėmimui. 

Svarbiausia buvo pelnyti aukotojų – ,,Drau go”
skaitytojų – pasitikėjimą nauja finansine instituci-
ja ir užauginti 1 milijono  dol. kapitalą, kurio in-
vestavimo pajamomis fondas galėtų remti ,,Draugo”
leidybą.

Įregistravus Draugo fondo įstatus – ,,Bylaws” –

1993 m. lapkričio mėn. 12 d. Draugo fondas gavo
,,charterį”, ir ši data laikoma oficialia Draugo fon-
do steigimo data. Draugo fondo inkorporavimą pa-
gal Illinois valstijos nuostatus pasirašė pirmieji
Draugo fondo direktoriai Ramunė Kubiliūtė, Jurgis
Riškus ir Bronius Juodelis. Pirmąją Draugo fondo
kontrolės komisiją sudarė: Marija Remienė, Kostas
Dočkus ir Antanas Valavičius. 

Spaudoje paskelbus apie Draugo fondą, pradė-
jo plaukti aukos. Tai patvirtino, kad visuomenė pri-
taria idėjai, pasitiki organizatoriais ir kad ,,Draugo”
laikraštis labai reikalingas ir laukiamas lietuvių na-
muose.

Pirmuoju Draugo fondo direktorių tarybos pir-
mininku 1993 m. buvo išrinktas Bronius Juodelis, ku-
ris iki 2005 m. gruodžio 31 d. ėjo ir iždininko, rašti-
nės administratoriaus, sekretoriaus bei Draugo
fondo skyriaus vedėjo pareigas. Sveikatai pablogė-
jus Bronius Juodelis buvo priverstas pasitraukti iš
direktoriaus ir kitų pareigų DF. Po jo direktorių ta-
rybos pirmininkės pareigas perėmė Marija Remie-
nė, o iždininko – Leopoldas von Braun.

Broniui Juodeliui vadovaujant, Draugo fonde
per nepilnus septynerius metus buvo sutelktas 1 mi-
lijono dolerių kapitalas. Jį 2000 m. pavasarį užbai-
gė Jurgio ir Ritos Riškų 26,000 dol. įnašas. Surinkus
fonde pirmąjį milijoną dolerių už gerai atliktas pa-
reigas ,,Draugo” leidėjai Broniui Juodeliui įteikė pa-
dėkos plaketę. Per pirmąjį dešimtmetį ,,Draugo” lei-

Draugo fondo kontrolės komisija 1995 m. Kostas Dočkus, Marija Remienė ir
Antanas Valavičius.

Draugo fondo narių metiniame suvažiavime 1997 m. Iš k.: suvažiavimo pir-
mininkė Marija Remienė, DF tarybos pirmininkas Bronius Juodelis ir DF di -
rek torius ir Draugo fondo sumanytojas kun. Viktoras Rimšelis.



11DRAUGAS 2018 GEGUŽėS 12, ŠEŠTADIENIS

TEATRŲ   IR KONcERTŲ SALėSE
dybai DF išmokėjo 596,537 dolerių iš in-
vestavimų pelno. 

Ilgainiui keitėsi Draugo direktorių
tarybos bei kontrolės komisijos nariai.
2007 m. Draugo fondo tarybą sudarė: pir-
mininkė Marija Remienė, nariai – dr. Ona
Daugirdienė, dr. Augustinas Idzelis, Rūta
Jautokienė, Vaclovas Momkus, dr. Algis
Norvilas, Vacys Šaulys, Leopoldas von
Braun – iždininkas, ex officio ,,Draugo” di-
rektorių tarybos pirmininkas adv. Sau-
lius Kuprys ir garbės pirmininkas kun.
dr. Viktoras Rimšelis. 

Draugo fondo ir finansines apyskai-
tas nuo 2006 m. tvarko prityręs iždininkas
Leopoldas von Braun. Fondo investavi-
mus tvarko brokeris Gytis Kavaliaus-
kas. Iždą ir finansines apyskaitas kas me-
tai prieš suvažiavimą tikrina Draugo
fondo Kontrolės komisija. Visi veiklos
pranešimai pateikiami ir priimami DF
narių metiniuose suvažiavimuose. Nei
DF direktoriai, nei iždininkas negauna jo-
kio atlyginimo. 

Laikas nestovi vietoje. DF narių
smarkiai mažėja. Su kiekviena mirtimi
mažėja ir skaitytojų. Draugo fondo įsta-
tai yra tie patys iki šių dienų. Esant ne-
pakankamai investavimo pajamų ir aukų,
ypač padidėjus ,,Draugo” leidybos išlai-
doms, kad laikraštis  nesustotų, 2002 m.
spalio 14 d. DF narių suvažiavime, buvo
priimtas sprendimas naudoti lėšas iš pa-
grindinio kapitalo laikraščio leidybai.
Nuo to laiko teko pradėti naudoti pa-
grindinį Draugo fondo kapitalą. Seniai
Draugo fonde nebėra milijono dolerių.
Buvo metų, kai ,,Draugo” leidybai teko
skirti iki 200,000 dol. per metus. Jei ne-
būtų Draugo fondo, laikraštis ,,Drau-
gas” seniai būtų sustojęs. Pinigų leidybai
trūko per visus šimtą ,,Draugo” leidybos
metų. Pinigų trūksta ir šiandien. Laik-
raščio istorijoje pagerėjimas buvo įvykęs
tik 1949–1950 m., kai Amerikon atvyko lie-
tuviai pabėgėliai iš Vokietijos stovyklų.
Nors jie atvyko tuščiomis kišenėmis, bet
atsivežė tikėjimą ir patriotizmą. ,,Drau-
gas” tuomet suklestėjo. Prenumerata
augo.

Vyresnioji išeivijos Amerikoje karta
negali įsivaizduoti gyvenimo be lietu-
viško laikraščio ,,Draugo”. ,,Draugo”
dėka mes sužinome, kas vyksta lietuviš-
kuose židiniuose, ką veikia ir kaip seka-
si organizacijoms – nuo ateitininkų,
skautų iki ,,Vaiko vartų į mokslą”, Lie-
tuvos našlaičių globos, pasisemiame žinių
apie įvykius Lietuvoje. Lietuviška, pa-
triotinė išeivija yra įpratusi gauti ,,Drau-
gą”. Jeigu vieną dieną atsitiktų kitaip ir
,,Draugas” kurią dieną neišeitų, tada
žmonės pamatytų, koks skirtumas ir ko-
kia spraga yra jų gyvenime. Daugeliui vy-
resniųjų tai yra ryšys su pasauliu. Tad
reikia žiūrėti, kad tas ryšys nesilpnėtų,
bet stiprėtų.  

Draugo fondas, gyvuojantis 25-erius
metus, iki šios dienos ,,Draugo” leidybą
parėmė  2,463,107 dol. Sunku patiems, o
tuo labiau žmogui iš šalies patikėti, kad
tie „milijonieriai” yra tik keli šimtai
nuo širdžių laikraščio skaitytojų, drau-
gininkų.

Nuoširdi padėka priklauso pirmajam
DF pirmininkui Broniui Juodeliui, kuris
tuo pačiu ėjo ir iždininko, ir reikalų ve-
dėjo pareigas, kuris įvedė DF į ,,vėžes”,
ir visuomenė fondu patikėjo.

Ypatinga padėka priklauso Drau-
go fondo sumanytojui kun. dr. Vikto-
rui Rimšeliui, kuris buvo įsitikinęs,
kad katalikiškas laikraštis išeivijos lie-
tuviams yra būtinas ir kad jį reikia
puoselėti, udyti, saugoti, prižiūrėti. 

Padėka ir pagarba visiems DF
nariams – už aukas, už supratimą, už
pasišventimą, už meilę lietuviškam žo-
džiui. Tegyvuoja „Draugas”, tegy-
vuoja Draugo fondas dar daug de-
šimtmečių ir teauga naujos draugi-
ninkų kartos.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Jūs jau beveik žinote, kas man patinka. Pasisakau ir tei-
giamai, ir neigiamai – į vatą nevynioju. Šįsyk, po naujojo
gerai pažįstamos Joffrey trupės pastatymo esu kiek pasi-
metęs. Dažniausiai pasinaudoju recenzento teisėmis ir da-
lyvauju ten, kur, mano manymu, bus įdomu. Jokios abe-
jonės – Joffrey Ballet yra išsikovojusi prestižinę vietą Čikagos
kultūrinėje padangėje, tačiau šį kartą ,,vėjų mieste” pūs-
telėjo šaltukas, nors ir rodomas buvo ,,Midsummer Night’s
Dream”… (Reiktų iš karto pažymėti, kad kūrinys neturi jo-
kio ryšio nei su romantine Shakespeare komedija ,,Va-
sarvidžio nakties sapnas”, nei su 1962 m. sukurtu George
Balanchine baletu.) 

Auditorium Theatre ba-
landžio 28 d. matytas vei-
kalas, sukurtas Karališ-

kajam Švedijos baletui 2015
m., tikrai neįprastas. Net ir ne-
blogas kraitis praeityje ma-
tytų šiuolaikinių ir klasiki-
nių baletų nepadėjo iki galo iš-
spręsti klausimo – ką gi vis
dėlto tas švedų choreografas
Alexander Ekman norėjo sce-
noje pavaizduoti? Jonines?
Vasaros saulėgrįžą?..

Keistas jausmas apėmė
spektakliui dar neprasidėjus. Aiškiai per mažoje lovoje guli
ilgakojis žiūrovų numylėtinis Joffrey Temur Suluashvili.
Virš scenos šviečia žalia lempa. Pasigirsta keisti garsai (ar
čia paukščiai čiulba?). Ant scenos uždangos blykčioja už-
rašai: ,,Pamečiau batą”… ,,Man geriau Kalėdos”… ,,Sven
įkau šęs”… Ir taip toliau… Ar čia Ekman demonstruoja savo
humoro jausmą? Tiesa, skaitant viską iš eilės po kokio ant-
ro rato tos beryšės, atrodytų, frazės dėliojasi į kažkokią tai
istoriją, punktyrinį pasakojimą. Dar nežinia kokį, nežinia,
kas mūsų laukia…

O laukia – siurrealistinė fantazija: kas galėtų atsitikti
trumpiausią vasaros naktį, ilgiausią vasaros dieną. Jei pir-
mas veiksmas – sapnas, tai antras – grynas košmaras. Su-
luashvili, svajotojas, prabunda matydamas du begalvius
šokėjus: vyrą krentantį nuo stalo, kitą kabantį ore, ir šie-
no kupetas šokinėjančias scenoje. Gal šokančios kupetos

neskamba  labai  patraukliai  ir žavingai,  tačiau, kai tai
atliekama  tobulu  unisonu,  toks choreografinis perliu-
kas tampa tikru stebuklu ir ilgam išlieka žiūrovo atmin-
tyje.

Negaliu nė kiek prikišti Joffrey komandai – taip, jie
puikiai šoko. Taip, Ekman sukurtas siurrealistinis sapnas
buvo labai įdomus. Tačiau mano širdis tą vakarą nevir-
pėjo taip, kaip kartais ją suvirpina menininkų meistriš-
kumas – tarsi iš šono stebėjau scenoje tą nelinijinį meną,
kurį demonstravo šokėjai. Bet tuo pačiu tikrai turiu pri-
pažinti – tai beprotiškai teatrališkas ir išradingas pasta-
tymas, tokio, ko gero, nesu iki šiol scenoje regėjęs. Spek-
taklis savo žaismingumu primena Lewis Carrol pasaką
,,Alisa stebuklų šalyje”. Nuobodulys pažadina fantaziją –
tiek kadaise pasakos herojei Alisai, tiek dabar išradingam

choreografui Ekman.
Dauguma baletų istorijų at-

skleidžiamos per choreografiją – ta-
čiau ne čia! Čia pasakotojos vaid-
menį atliko angeliško balso švedų
vokalistė Anna von Hausswolff.
Smulkutė dainininkė tarsi skraidė
po Auditorium teatro sceną, o jos
balsas buvo gerokai didesnis už ją
pačią. Puikiai grojo rinktiniai Chi-
cago Philharmonic orkestro muzi-
kantai. Įsimylėjėlių porelė (šokėjai
Jeraldine Mendoza ir Greig Matt-
hews) žaismingai šoko lietuje pagal
ekspresyvią Mikael Karlsson mu-
ziką. Kompozitoriui neprikiši, jo

muzika – originalus folklorinės ir elektroninės muzikos
kokteilis, svaiginantis, žaismingas, klasikinis, tačiau ir
šiuolaikiškas. Labai įdomūs ir Bregje van Balen sukurti
kostiumai šokėjams.

Ekman fantazija – nesuvaldoma. Jis drąsiai ima žiū-
rovą už alkūnės ir lydi mus į kažkokią neapsakytą kelio-
nę. Esame panerti į neapibūdinamą fantazijos pasaulį, kar-
tais džiaugsmingą ir juokingą, bet tuo pačiu dažnai trik-
dantį. Nors tai ne Shakespeare ir ne tradicinis baletas, gal-
būt Ekmano sukurtas šiuolaikinio baleto ir teatro derinys
ir yra ta pramoga, kurios taip laukia žiūrovas? Optimis-
tiškai žvelgiu į naują Joffrey Ballet sezoną, kuriame
grožėsimės ,,Gulbės ežeru” ir pasauline ,,Anna Karenina”
premjera. Daugiau apie būsimus spektaklius ir abonen-
tų įsigijimą – trupės elektroninėje svetainėje www.joff-
rey.org 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Mažas žingsnis iki ,,ach”…

Scena iš A. Ekman baleto ,,Midsummer Night’s Dream” Švedijos Karališkajame operos teatre.                        Hans Nilsson nuotr.

Choreografas Alexander Ekman repeticijoje su Joffrey
Ballet šokėjais.                               Todd Rosenberg nuotr. 



PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChIrurgAI

VIDAuS LIgoS 

oDoS LIgŲ SPECIALIStAI

AKIŲ LIgoS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AuSŲ, noSIES, gErKLĖS LIgoS 

StuBuro Ir SKAuSMo LIgoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

S K E L B I M A I  773-585-9500

SKAityKite 
,,DrAuGą”
GreičiAu! 

www. draugas.org
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,,Draugo” prenumeratoriai
gali skaityti

,,Draugą” internete be
jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų
parašyti apie tai
administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei

slaptažodį. 
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4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

DAntŲ gyDytojAI

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

PerSPeKtyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PirKiMAS, PArDAViMAS, FiNANSAViMAS,

PerFiNANSAViMAS ir NuOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

REMKIME DRAUGO FOnDĄ
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo” laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 

www.draugofondas.org

Surašymas Nr. 83
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

www.draugas.org

5 raidės:

ATAKA – BAJUS – BEMAT – DALBA – ĖMĖJA – EURAS –
SESĖS – SESUO – STANO – SUSNA – ŠERPĖ – ŠŪVIS – TAŠAS
– TIESĖ.

7 raidės:

AFIKSAS – AKĖČIOS – ALIUVIS – ČIGONAI – DAVATKA –
DELTUVA – ĖDALIAI – GIEDRIS – ITALIJA – YLDEGIS – JAD-
VYGA – KEPYKLA – LAIŠKAI – LALESYS – LAMZDIS – LEN-
KIJA – MEDVINĖ – NEMUNAS – NEVEIKA – NONETAS –
ONDATRA – OTOMANĖ – PAAUSYS – PATIKRA – PEDALAS –
SĄSPARA – SINAPSĖ – SKALPAS – SRAIGĖS – STILIUS –
ŠALANDA – ŠANSONA – ŠEIMENA – TRYNIAI – UŽVARTA –
VASAROP.

8 raidės:

DRAVIDAI – IZOGLOSA – JAUNIEJI – LEDROGĖS – MĖLYNU-
MA – NIKOSIJA – UŽPELKIS – VELNIAVA.

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi CDL vairuotojai ir
vilkikų savininkai. Siūlome trumpų

ir ilgų distancijų darbą. 
Kompanija iš Willowbrook, IL. 

Skambinti/ Rašyti
tel. 708-890-0414.

www.draugofondas.org
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A r
žinote, kad

vienas didžiausių inter-
neto prekybos svetainių „Ama-

zon“ turi labai gražią programą, pa-
vadinimu „Smile“, skirtą paremti
pelno nesiekiančias organizacijas?
„Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio
skiria 0.5 proc. išleistos sumos jūsų
pasirinktai organizacijai – jums tai ne-
kainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”,
kviečiame pasirinkti „Draugas
Foundation” organizaciją. Taip pa-
pildomai neišleisdami nė cento,
jūs paremsite „Draugo”, „Draugas
News” ir „Lithuanian heritage” lei-
dinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi
apsipirkti „Amazon”, įveskite
smile.amazon.com/ch/36-3916
303 interneto adresą.  Dėkojame
už paramą – net ir mažiausia auka
yra reikšminga ir reikalinga!
Pra neškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 

4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 

administracija
@draugas.org

Viktorija, ar būtinai galerijos direkto-
rė pati turi būti meninin kė, ar pakanka tie-
siog mylėti meną? 

Pakanka mylėti. Menas man su tei-
 kia malonumą ir nusira mi nimą. Visą
savo gyvenimą mėga vau si me nais. Iš-
bandžiau daug įvairių meno rūšių:
grafiką, keramiką, tapybą ant šilko ir
drobės, batiką. Čikaga – puikus mies-
tas meno mylėtojams. Kiekvienais me-
tais stengiuosi pama tyti bent po kelias
naujas parodas, lankau kasmetinius
renginius.

Tad, kuri meno rūšis Tau pačiai yra la-
biausiai artima?

Patinka dirbti su medžiagomis.
Kurti papuošalus iš šilko, odos, siūlų,
popieriaus. Mėgstu gaminti smulkius
daiktus, krapštytis, taip sakoma. Kai
tik galiu, einu į įvairiausias klases. Ma-
nau, kad tokiu būdu galima ne tik iš-
mokti kažką naujo, bet ir susipažinti su
kūrėjais, pabendrauti su įdomiais žmo-
nėmis. 

Ar savo kūrybą teko kur nors ekspo-
nuoti?

Taip, Čiurlionio galerijoje kažka-
da buvo surengta paroda ne profesio na-
lams (gaila, nepamenu jos pavadini-
mo). Mano nuomone, tai buvo viena

Naujoji Čiurlionio galerijos direktorė:

„Labiausiai norėčiau, kad žmonės aplink mane būtų laimingi”

Meną mėgsta visa šeima: Viktorija Černičenko su vyru Andriumi, sūnumi Antoniu ir duk-
rele Anele.        

originaliausių, įdomiausių, kitokiau-
 sių parodų, kokias man ten teko ma tyti.
Labai norėčiau tokias parodas padaryti
kasmetine galerijos tradicija.

Vienas dalykas kurti, o kitas – vadovauti
tiems, kas kuria. Ar teko panašios vadovo
veiklos imtis anksčiau?

Neteko, todėl, jeigu atvirai, – tru-
 putį jaudinuosi ir neskubu. Čiurlio nio
galerija yra daug didesnės organiza-
cijos dalis. Kol kas tik bandau supras-
ti, kas ir nuo ko priklauso, kas už ką at-
sakingas ir ko laukiama iš manęs.

Su kiekvienu nauju vadovu ti kimasi ir
permainų. Kokioms permainoms jau esi pa-
siruošusi?

Per Čiurlionio galerijos 60-metį
viena moteris pasakė, kad galerijai
būtinai reikia kraujo perpylimo, na, ne
tiesiogine prasme, žinoma. Tačiau jei-
gu rimtai, Čikagos Jaunimo centras jau
kuris laikas yra apmiręs, ma žai ren-
ginių, o dar mažiau entuziazmo. Mane
labiausiai gąsdina žmonių pasyvu-

mas. Tikiuosi, kad sujungus visų po
vienu stogu vei kian čių organizacijų pa-
jėgas, būtų galima tai pakeisti. Tam esu
pribrendusi ir tikiu, jog turiu ką pasi-
ūlyti.

Tad kokia Čiurlionio galerijos ateities vi-
zija?

Jau nuo rudens labai norėčiau ga-
lerijoje rengti ne tik parodas, bet ir pas-
kaitas ar meno klases šeštadieniais Či-
kagos lituanistinę mokyklą lankan-
čių vaikų mamytėms ar tėve liams. Tai
būtų kaip ir nauja laiko leidimo forma,
kol vaikai mokykloje, o kartu ir gali-
mybė kažko išmokti, sužinoti. Be to, ke-
tinu kviesti idė jomis turtingus bei pa-
tirtimi įdomius žmones į pašnekesių
bei diskusijų su sirinkimus. Man pačiai
būtent to labai trūksta, todėl tikiuosi,
kad to kių kaip aš bus daugiau.

Ar jau turi, o gal esi numačiusi ko-
mandą, kuri Tau padės įgyvendinti suma-
nymus?

Taip, turiu keletą bendraminčių,

Viktorija su ilgamete Čiurlionio galerijos direktore Laima Apanavičiene.

Atkelta iš 1 psl.

Gimusi ir augusi Kaune bei istoriją stu-
dijavusi Vilniaus pedagoginia me universi-
tete, moteris į Ameriką atvyko 2000 m., lai-
mėjusi „Žalią kortelę” ir sakosi esanti iki šiol
be galo dėkinga žmonėms, kurie priėmė,
glo bojo ir padėjo „įsikabinti”. O tas „įsi-
kabinimas” tikrai nebuvo lengvas. „Te ko ir
namus valyti, ir vaikus prižiū rėti, ir mais-
tą gaminti. Tuomet jaučiausi labai laimin-
ga, kad kažkas už tai moka pinigus. Da-
bar dirbu gydytojo ortodonto klinikoje. Pa-
dedu su daryti gydymo planus, tikrinu la-
boratorijos darbų pristatymą, deruosi su
draudimais, seku komplikuotų bylų ap-
mokėjimą”, – sako pašnekovė.

Naujoji Čiurlionio galerijos direktorė
Viktorija Černičenko sutiko su laikraščio
skaitytojais pasidalinti mintimis apie Čiur-
lionio galerijos pla nus, tikslus, lūkesčius bei
perspektyvas.

Viktorija Černičenko
Asmeninio archyvo nuotraukos

su kuriais jau aptarėme Čiurlionio ga-
lerijos bendrą viziją ir idėjas. Ameri-
koje laikas yra labai brangus, todėl sun-
kiausia rasti galinčių ir norinčių savąjį
paskirti neapmokamai, altruistinei
veiklai.

Kada bus pirmasis Tavo, kaip galerijos
vadovės, surengtas ren ginys?

Artimiausiu metu yra planuoti
net keli renginiai, skirti Moti nos die -
nai. Taip pat Lietuvių rašytojų drau gija
rengia „Poezijos pavasarį”, o se zoną
baigsime Čikagos lituanistinės mo-
kyklos  mokinių meno darbų paro-
da. Rudeniop planuoju atvežti auten-
tišką folkloro grupę ir galbūt išeis jų
pasirodymą suderinti su kokia įdo-
mia tautodailės ar lietuviškų audinių
raštų paroda.

Viktorija, koks didžiausias Tavo troš-
kimas?

Didžiausias troškimas?! Tai sun-
 kus klausimas. Labiausiai norėčiau,
kad žmonės aplink mane būtų laimin-
gi, džiaugtųsi tuo, ką daro ir kaip gy ve-
na. Norėčiau veiklos, kuri padėtų rea-
lizuoti save, gyvenimo, kai nerei kia
nuolatos lėkti, vėjo, visada pu čiančio
tik į nugarą, ir niekada nesibaigiančių
norų bei idėjų... Gal gana? Apskritai,
esu labai atvira naujoms idėjoms, tad
kviečiu visus jų turinčius su manimi
susisiekti telefonu 773-251-2934. Tokio-
je nuostabioje erdvėje galime daryti vis-
ką! 
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Netekus mylimo vyro, tėvelio ir senelio 

A † A
ALGIMANTO LANDSBERGIO

nuoširdžiai užjaučiame mūsų sesę TERESĘ, sūnus
LIUDĄ ir ANDRIŲ su šeima, gimines ir artimuosius.
Liūdime su jumis.

Washingtono skautės židinietės 

sterling-engineering.com

STERLING 
ENGINEERING

Ieškomas projektų vadovas
„Sterling Engineering”, profesionali inžinerijos bendrovė, ben-
dradarbiaudama su JAV medicininės įrangos įmone, teikia inži-
nerijos/projektų valdymo paslaugas naujam gamybos objektui
Kaune, Lietuvoje.

Šiuo metu bendrovė ieško vyriausiojo projektų inžinieriaus. Dar-
bovietė yra Libertyville, IL.

Pareigos – vadovauti projektams, užtikrinant, kad jie būtų įgy-
vendinti laiku, atitiktų kokybės ir paslaugų reikalavimus, supla-
nuotas išlaidas, taip pat inicijuoti sąnaudų taupymo strategijas
ir vadovauti daugiafunkcinėms darbo grupėms.

Kandidatas turi turėti inžinieriaus bakalauro laipsnį, 6–10 metų
patirtį projektų valdymo, inžinerijos ir medicinos įrangos gamybos
(arba farmacijos, arba maisto pramonės) srityse.

30–50 proc. darbo laiko sudarytų kelionės JAV ir už jos ribų.
Reikia turėti legalų statusą ir darbo leidimą (geriausia – dvigubą
pilietybę, JAV ir Lietuvos), būtina gerai mokėti lietuvių kalbą.

Dėl darbo kreiptis į
Aureliją Cekalinas: acekalinas@sterling-engineering.com,
tel. 630-993-3435.

JURGA ŽIUGŽDIENĖ 

Motinos dienos
„išradėjai” – britai

Motinos buvo garbinamos dar
akmens amžiuje, bet „civili-
zuotais” laikais Motinos die-

nos šventės pradininkų titulą savina-
si britai. Esą Anglija buvo pirmoji pa-
saulyje šalis, kuri jau XVII a. vieną die-
ną per metus skyrė motinoms. Tai
buvo ketvirtasis gavėnios sekmadienis,
dar vadinamas „Motinos sekmadie-
niu”. Tais laikais neturtingi žmonės
siųsdavo savo vaikus tarnauti svetur,
neretai toli nuo namų. Kartą per metus
jie galėdavo aplankyti savo šeimas.
Buvo nuspręsta, jog tam labiausiai
tinkamas ketvirtasis gavėnios sekma-
dienis. Iš pradžių vaikai aplankyda-
vo  „Motiną bažnyčią” – artimiausią
bažnyčią prie savo gimtųjų namų – o po
to – savo motinas, kurioms dovanoda-
vo gėlių žiedų, kurių priskindavo pa-
keliui namo. Šia proga mergaitės savo
motinoms kepdavo ypatingus pyragus
– „Simnel cakes”.

Motinos dienos šventimo tradici-
ja Anglijoje buvo nutrūkusi prasidėjus
pramonės revoliucijai, kai pasikeitė
darbo sąlygos ir žmonių gyvenimo bū-
das. Tačiau bėgant laikui ketvirtasis
gavėnios sekmadienis vėl buvo sugrą-
žintas pagerbiant motinas, ir ši Moti-
nos dienos šventės data Jungtinėje
Karalystėje bei Airijoje išliko iki šių
dienų.

Motinos dieną švenčia visas pa-
saulis, tačiau skirtingose šalyse ji mi-
nima skirtingu metu. Paprastai tai
susiję su vietinėmis tradicijomis ir
šventėmis.

Pavyzdžiui, Nyderlanduose Moti-
nos diena buvo įvesta 1910 m. Gelbėji-
mo armijos pastangomis. Karališkoji
olandų sodininkystė ir botanikos drau-
gija, ginanti olandų gėlininkų intere-
sus, stengėsi „prastumti” šią šventę, ti-
kėdamiesi pasiekti tokią pat komerci-
nę sėkmę kaip ir JAV floristai.

Nyderlandų gėlininkai Motinos
dienos reklaminę kampaniją pradėjo
1925-aisiais. Jie netgi išleido knygą, ku-
rioje buvo sudėti garsių intelektualų,
laikraščių, mokytojų bei kunigų
straipsniai, kurie siekė populiarinti
Motinos dieną, tačiau visi dėl skirtin-

gų priežasčių. Taigi 1931-aisiais ant-
rasis gegužės sekmadienis Nyderlan-
duose buvo pripažintas oficialia Moti-
nos dienos data. Ketvirtojo dešimtme-
čio viduryje netgi atsirado posakis
„Motinos diena – gėlių diena”.

Devintajame dešimtmetyje dau-
gelis dar nežinojo, kad Nyderlanduose
Motinos dienos kilmė yra amerikie-
tiška, taigi feministės, kurios priešinosi
lyčių vaidmenų „stereotipams”, kartais
tvirtindavo, jog Motinos dieną esą su-
galvojo naciai, minėdami Hitlerio mo-
tinos Klaros gimtadienį.

O gal – amerikiečiai?

Daugiausia šalių Motinos dieną
mini antrąjį gegužės sekmadienį, tarp
jų ir JAV, Australija, Estija, Latvija,
Suomija… Būtent iš JAV perimta ir
pati tradicija, ir šios šventės data. Tai-
gi britai ir amerikiečiai gali ginčytis,
kurie pirmieji iš tiesų „išrado” Moti-
nos dieną. Nors britai sakosi šią šven-
tę pradėję švęsti dar XVII a., o ameri-
kiečiai – „tik” XX a. pradžioje, tačiau
pastarieji turi konkrečią Motinos die-
nos pradininkę – Anna Jarvis. Jos mo-
tina 1868 m. įsteigė komitetą „Motinų
draugystės dienai įkurti”, kurio tiks-
las buvo suvienyti šeimas, išskirtas Pi-
lietinio karo.Tačiau ji mirė 1905 m. ge-
gužės 9 d. dar nespėjus šiai dienai iš-
populiarėti. Taigi, motinos kelią tęsė
dukra. Pirmąkart „šiuolaikinė” Moti-
nos diena JAV buvo pažymėta 1908 m.,
kai Anna suorganizavo savo motinos
mirties paminėjimą (kadangi ji mirė
gegužės 9-ąją, iš to kilo tradicija Moti-
nos dieną švęsti antrąjį gegužės sek-
madienį). Anna tą dieną išdalijo 500
baltų gvazdikų, kurie buvo mėgsta-
miausios jos motinos gėlės.

Gvazdikas JAV netrukus tapo ir
Motinos dienos simboliu. Vėliau gėli-
ninkai įvedė tradiciją per Motinos die-
ną segėti prie krūtinės raudoną gvaz-
diką tiems, kurių motinos gyvos, ir bal-
tą – jei šios mirusios. 

Manoma, kad Lietuvoje svarsty-
mus dėl Motinos dienos šventės įvedi-
mo galėjo inicijuoti į JAV emigravusių
lietuvių sveikinimo atvirukai moti-
noms, likusioms Tėvynėje. Netrukus
Motinos dienos įvedimu Lietuvoje ėmė
rūpintis įvairios organizacijos. Peda-
gogės, visuomenės veikėjos Magdale-

Kokios 
mėgstamiausios

jūsų mamos gėlės?

nos Draugelytės-Galdikienės (daili-
ninko Adomo Galdiko žmonos) pa-
stangomis 1929 m. kovo 24 d. Kaune su-
rengtame Lietuvos moterų organiza-
cijų pasitarime dėl Motinos dienos
rengimo buvo nutarta šią šventę Lie-
tuvoje švęsti kasmet pirmąjį gegužės
sekmadienį.

Lietuvai praradus nepriklauso-
mybę, Motinos diena penktajame de-
šimtmetyje buvo panaikinta, jos „pa-
kaitalu” tapo kovo 8-oji, Tarptautinė
moters diena. Oficialiai į Lietuvą ji vėl
„sugrįžo” 1990 m. vasario 9 d., kai
Aukščiausiojoje Taryboje-Atkuriama-
jame Seime švenčių įstatymu buvo
grąžintos senosios bei religinės lietu-
vių šventės – Vasario 16-oji, Velykos,
Mi rusiųjų pagerbimo diena, Kalėdos

bei paskelbta atmintina tautos diena
Birželio 14-oji. 

Kodėl Motinos dienos švente Lie-
tuvoje tapo pirmasis gegužės sekma-
dienis? Galbūt tai sietina su gegužės
mėnesiu, kuris Katalikų Bažnyčioje
skirtas Marijai? Taip meilė žemiškoms
motinoms gražiai susilieja su pagarba
dangiškajai Motinai, ir Motinos diena
tarsi nusidriekia per visą gegužę, ku-
rios kiekvieną dieną ženklina naujas
prasiskleidęs gėlės žiedas, kitas kvapas.
Taip, ko gero, gegužė yra pats kvap-
niausias mėnuo. Hiacintai, narcizai,
vaismedžių žiedai, alyvos, pakalnu-
tės, jazminai... O kokios mėgstamiau-
sios jūsų mamos gėlės?

(Sutrumpinta).
Bernardinai.lt
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Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas
vargingai gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: šeimos
vardu a. a. Prano Zarankos atminimui Taura Zarankaitė Underienė – 750 dol.
(suaukota laidotuvių metu su prierašu ,,panaudoti šeimos nuožiūra”);
Carolyn Hase a. a. Catherine Konstantavicius Hase atminimui – 15 dol. 

,,Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia užuojautą šeimoms bei ar-
timiesiems. ,,Saulutė”  (Sunlight Orphan Aid), 1133 Amber Drive, Lemont,
Illinois 60439, tel. 630-243-7275, el. paštas – indretijunelis@sbcglobal.net

www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.draugas.org

� Gegužės 13 d., sekmadienį, Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte 9 val. r. šv.
Mišiose, skirtose Motinos dienai, giedos nau-
jai susibūręs kamerinis choras ,,Ave Musica”.

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gegužės 16 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, kur matysite filmą apie
Kernavės miestelio istoriją.

� Gegužės 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Po Mišių ka-
vinėje jūsų lauks užkandžiai ir kava. 2 val. p.
p. poezijos mėgėjai kviečiami į Čiurlionio ga-
lerijoje vyksiantį ,,Poezijos pavasarį”, kuriame
dalyvaus Valdas Aušra, Daiva V. Karuža, Te-
resė Pautieniūtė, Vilija Vakarytė, o taip pat sve-
čiai iš Lietuvos – Liutauras Degėsys, Erika Drun-
gytė ir Antanas Šimkus.

� Gegužės 22 d., antradienį, 7 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte vyks Pal. Jur-

gio Matulaičio misijos choro ,,Vyturys” (vad.
Darius Polikaitis) sezono užbaigimo koncer-
tas. Visi kviečiami.

�  Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” na-
rių susirinkimas vyks gegužės 27 d., sek-
madienį, 9 val. r. Pasaulio lietuvių centro po-
sėdžių kambaryje. Tai paskutinis narių su-
sirinkimas prieš vasaros atostogas. Bus pa-
sidalinta vėliausiomis žiniomis, prisimintos
organizacijos įkūrimo aplinkybės prieš 20
metų. Kviečiame dalyvauti narius ir visus be-
sidominčius.

� ,,Draugo” laikraščio metinis pobūvis vyks
š. m. spalio 14 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, didžiojoje
salėje. Programa bus paskelbta vėliau.

� Pasižymėkite datą! Draugo fondo rūpesčiu
išleistos istorinės knygos apie JAV lietuvius
Amerikoje ir jų indėlį į Lietuvos nepriklauso-
mybę pristatymas bus lapkričio 11 d. Ateiti-
ninkų namuose, Lemonte.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

pAS MUS
IR

ApLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.25%
5 Year Term         2.50%
3 Year IRA Term  2.50% 

INSURANCE AND FINANCIAL
DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

7667 W. 95th St., Suite 207
Hickory Hills, IL  60457
Fax: 708-851-4777

notarinės
paslaugos
–nEMOKAMAI

Vilkikų draudimai
Verslo 

draudimai

708-433-7777

Vilma Virginija

Motinos dienos proga – įprasmintas atminimas
Eidama 96-uosius metus mano brangios MAMOS 

gražioji širdis sustojo kovo 12 d.

Gerbdama mylimų šeimos mirusiųjų – Mamytės VALERIJOS, 
Tėčio KAZIO ir brolio DANGERUČIO AUKŠTIKALNIŲ – atminimą, 

siunčiu 1,500 dol. auką Draugo fondui.
Nuo pat atvykimo į JAV Mamytė su Tėveliu 

prenumeravo ir rėmė ,,Draugą”.

Rima Aukštikalnytė Cibas

Draugo fondo taryba nuoširdžiai dėkoja už dosnią auką, 

melsdami ramybės jiems Viešpaties globoje.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! –
www.draugas.org


